แผผนปปฏิบติตั ิงานนกรมมธนนารักษ์
ป จําปีงบปประมมาณ พ.ศศ.255611
ประจ

บทนํา
แผนปฏิบัติงานกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
กรมธนารักษ์ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบโครงสร้างค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร คําขวัญกรมธนารักษ์
การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มองค์ ก ร (SWOT) และแผนการดํ า เนิ น งานของกรมธนารั ก ษ์ ที่ จ ะดํ า เนิ น การ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งกองแผนงานได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภายในกรมธนารักษ์
ซึ่ ง ได้ ป ระชุ ม ร่ ว มกั น เพื่ อ จัด ทํ า กรอบแนวทางปฏิ บั ติ แ ละการติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ไป
ในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งได้จัดส่งรายละเอียดแผนงาน/โครงการต่างๆ ที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบลงใน
ระบบรายงานผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ เพื่อกองแผนงานจะได้นําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา) ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง และยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ และจัดทําเป็นรูปเล่มแผนปฏิบัติงาน
กรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปปฏิบัติและใช้เป็น
แนวทางในการติดตามประเมินผลต่อไป

กองแผนงาน
กรมธนารักษ์
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สาระสําคัญของการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 โครงสร้าง
 อัตรากําลัง
 ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร คําขวัญกรมธนารักษ์
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT)
ความเชื่อมโยงของแผน
นโยบายรัฐบาล
แผนงาน/โครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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โครงการบริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต
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โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุสะพานปลากรุงเทพ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซน C
โครงการการต่ออายุสัญญาเช่า ราย บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
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ศูนย์ที่พักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) บนที่ราชพัสดุ
โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา
โครงการนําที่ราชพัสดุมาสนับสนุนการเกษตรอย่างยั่งยืน
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โครงการการบริหารจัดการสนามกอล์ฟบางพระ จังหวัดชลบุรี
การพิจารณาพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินราชพัสดุ
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โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงโรงแรมชายทะเล
โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสาม
กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ
โครงการอนุรักษ์ พัฒนาและบริหารจัดการที่ดินกําแพงเมือง – คูเมือง
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเชิงคุณภาพ
โครงการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่ราชพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการจัดทําแผนที่รูปแปลงผู้เช่าที่ดินและอาคารราชพัสดุ ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่ราชพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(กิจกรรมที่ 2 แผนงานเร่งรัดติดตามการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่ราชพัสดุที่ค้าง
ดําเนินการ)
ด้านประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
แผนงานจ้างที่ปรึกษาควบคุมคุณภาพและการบริหารจัดการโครงการจัดทําฐานภาษี
เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แผนงานขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดินรายแปลง เพื่อจัดทําฐานข้อมูลราคาประเมินที่ดิน
รายแปลง ตามโครงการจัดทําฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แผนงานปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลง เพื่อจัดทําฐานข้อมูลราคาประเมินที่ดินราย
แปลง ตามโครงการจัดทําฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
โครงการศึกษานําร่องการกําหนดมูลค่าถนน ผ่านระบบกําหนดราคาประเมินที่ดินราย
แปลง เพื่อใช้ปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ รายแปลง ระยะที่ 1
แผนงานจัดทําฐานข้อมูลแผนที่และคํานวณราคาประเมินที่ดินรายแปลง 32 ล้านแปลง
ตามโครงการจัดทําฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แผนงานสํารวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด ประจําปีงบประมาณ 2561
แผนงานสํารวจข้อมูลเพื่อประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุดอาคารชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
บริการข้อมูลบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์
แผนงานการจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ทดี่ ินรายแปลงแก้ไขเพิ่มเติม
แผนจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อจัดส่งให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้เป็นฐานในการคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แผนงานปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลง เพื่อจัดทําฐานข้อมูลราคาประเมินที่ดินรายแปลง
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
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ส่วนที่ 1

สาระสําคัญของการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วิสัยทัศน์
บริหารทรัพย์สนิ ของแผ่นดินอย่างมืออาชีพด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุล
และยั่งยืน

พันธกิจ
1.บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
2.ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล
3. บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ
4. ดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ พร้อมที่จะนําออก
เผยแพร่

ภารกิจ
1. ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ให้ใช้ จัดประโยชน์ จัดทํานิติกรรม และดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
2. จั ด ทํ า และนํ า ออกใช้ เ หรี ย ญกษาปณ์ แ ละดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ เงิ น ตราให้ เ ป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. รับ - จ่ายควบคุมเงินคงคลังให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2534 มาตรา 104 – 105 อัฏฐ
5. ดูแล รักษา และเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และจําหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญให้เป็นไปตาม
ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการปฏิบัติงานของสํานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน พ.ศ. 2547
6. การดําเนินงานตามระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ พ.ศ. 2558

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ โดยแยกตามลักษณะงาน ดังนี้
1. งานด้านการบริหารที่ราชพัสดุ ดําเนินการปกครองดูแล รักษา จัดให้ใช้ประโยชน์ และทํา
นิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ
2. งานด้านการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดราคาประเมิน
และเสนอความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาในการกําหนดราคาประเมินของอสังหาริม ทรัพย์แ ละ
ทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นที่
ยอมรับ เชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานสากล
3. งานด้านการผลิตเหรียญกษาปณ์ ดําเนินการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนตั้งแต่ชนิดราคา
10 บาท ลงมาจนถึง 1 สตางค์ รวมทั้งผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึกเนื่องในวโรกาสและโอกาสสําคัญต่าง ๆ
ตลอดจนการจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัดทําเครื่องหมายตอบแทนและของสั่งจ้างต่างๆ ที่หน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนสั่งจ้าง ทําการยุบหลอมทําลายและล้างตัวเหรียญกษาปณ์ ตลอดจนติดตั้ง
ตรวจสอบ ซ่อมแซมประตูห้องมั่นคงและจัดทําซ่อมแซมกุญแจตู้นิรภัยของส่วนราชการ
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4. งานด้ านการบริหารเงินตรา ดําเนินการควบคุมการั บ – จ่ าย และเก็ บรั กษาเหรียญกษาปณ์
การเบิก – ส่งเงินคงคลังของจังหวัด การควบคุมยอมเงินฝากของรัฐที่ธนาคารแห่งประเทศไทย รับเช็คเงิน
ผลประโยชน์รายได้ของรัฐ ตรวจพิสูจน์เหรียญกษาปณ์
5. งานด้า นการอนุรัก ษ์แ ละเผยแพร่ท รัพ ย์สิน อัน มีค่า ของแผ่น ดิน ดํา เนิน การเกี่ย วกับ
การอนุรักษ์ เก็บรักษา จัดแสดงและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเงินตรา เหรีย ญที่ระลึก เครื่องราชอิส ริยยศ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และทรัพย์สินอันมีค่าของแผ่นดิน รวมทั้งการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการสะสม
เหรียญกษาปณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โครงสร้าง
อธิบดี
กลุ่มงานตรวจราชการ

ที่ ป รึ ก ษาด้ า นพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ที่ ป รึ ก ษาด้ า นพั ฒ นาการประเมิ น ราคา
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์

กลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร

ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์
และทรัพย์สินมีค่า

รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ

รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์

รองอธิบดีด้านบริหาร

กองเทคโนโลยีการสํารวจ
และฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ

สํานักกษาปณ์

สํานักงานเลขานุการกรม

กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ

สํานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค

สํานักบริหารเงินตรา

กองแผนงาน

สํานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
สํานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพ
ที่ราชพัสดุ
สํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคาร
ราชพัสดุ

บ. ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักกฎหมาย
สํานักการคลัง
สํานักประเมินราคาทรัพย์สิน

สํานักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่
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อัตรากําลัง (ณ 5 มีนาคม 2561)
รายการ

กรอบอัตรากําลัง

ปฏิบตั งิ านจริง

อัตราว่าง

1,537

1,537

180

ลูกจ้างประจํา

415

415

-

พนักงานราชการ

704

545

159

ลูกจ้างชั่วคราว

1,213

865

348

3,869

3,182

687

ข้าราชการ

รวมทั้งสิน้

ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร คําขวัญกรมธนารักษ์
ค่านิยม : รักษ์ทรัพย์สิน ยินดีบริการ งานมีฝีมือยึดถือคุณธรรม
วัฒนธรรมองค์กร : ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตบริการ ประสานสามัคคี ภักดีองค์กร
คําขวัญกรมธนารักษ์ : บริหารทรัพย์สนิ เพื่อแผ่นดินและประชา
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT)
กรมธนารั ก ษ์ ไ ด้ ใ ช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ SWOT เพื่ อ วิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในที่ เ กี่ ย วกั บ
ทรัพยากรและกระบวนการบริหารงานภายใน เพื่อระบุถึงจุดแข็ง (Strength: S) และจุดอ่อน (Weakness: W)
และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี เพื่อระบุถึงปัจจัยโอกาส
(Opportunity :O) และข้อจํากัดหรือภัยคุกคาม (Threat : T) ของกรมธนารักษ์ ซึ่งผลการวิเคราะห์ SWOT
สามารถสรุปได้ดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
1. ผู้บริหารมีวสิ ัยทัศน์และให้ความสําคัญกับการ
วางแผน การติดตามประเมินผล และการพัฒนา
องค์กรและส่งเสริมในเรื่องการศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติม
2. บุคลากรมีคุณธรรม ความรู้ความสามารถและมี
ความพร้อมที่จะเรียนรู้และได้รับการส่งเสริมให้
พัฒนาสมรรถนะ
3. เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ เพียงพอและ
ทันสมัย
4. ได้รับการจัดสรรงบประมาณต่อภารกิจเพียงพอ
5. อํานาจหน้าที่ชัดเจนตามที่กฎหมายกําหนด
6. มีระบบสารสนเทศทีส่ นับสนุนการปฏิบัติงานใน
ทุกภารกิจของกรม
7. การกระจายอํานวจในการบริหารงาน
โอกาส(Opportunity)
1. นโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรและการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ
2. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในภารกิจต่างๆ ของกรมธนารักษ์

จุดอ่อน (Weakness)
1. Career Path ยงไม่ถูกนํามาใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

2. การพัฒนาบุคลากรยังไม่สามารถบูรณาการทุกสาย
งานร่วมกัน รวมถึงการขาดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ระหว่างกัน
3. ระบบฐานข้อมูลยังไม่สมบูรณ์การเชื่อมโยงข้อมูล
แต่ละภารกิจยังไม่มีประสิทธิภาพ
4. บุคลากรบางส่วนยังไม่สามารถนําผลที่ได้จากการ
อบรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
5. บุคลากรยังไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
เท่าที่ควร
6. กฎหมาย ระเบียบ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน
อุปสรรค (Threat)
1. ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. กฎ ระเบียบของส่วนราชการอื่นบางส่วนเป็น
ข้อจํากัด ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์

3. ช่องทางการสื่อสาร และเทคโนโลยีที่หลากหลาย 3. การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกมีผลกระทบต่อ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
การวางแผนและปฏิบัติงาน
กรมธนารักษ์
4. มีกฎหมายและระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับงาน
ภารกิจกรมให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
4

ความเชื่อมโยงของแผน
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง และยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ยุทธศาสตร์
ระยะ 20 ปี
ฉบับที่ 12
กระทรวงการคลัง
2. การสร้างความสามารถ 3. การสร้างความเข้มแข็ง 1. การเสริมสร้างความ
ในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน มั่นคงทางการคลัง
ได้อย่างยั่งยืน
9. การพัฒนาภาคเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์
กรมธนารักษ์
การบริหารทรัพย์สินของ
ประเทศเพื่อให้เกิดมูลค่า
เพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม

2. การสนับสนุนศักยภาพ
และความสามารถในการ
แข่งขัน

4. การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคเท่าเทียม
กันทางสังคม

2. การสร้างความเป็นธรรม 4. การลดความเหลื่อมล้ํา
และลดความเหลื่อมล้ํา
ทางเศรษฐกิจและสังคม

6. การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ

6.การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย

การบริหารทรัพย์สินเพื่อลด
ความเหลื่อมล้าํ ในสังคมและ
เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน

4. การเป็นองค์กรต้นแบบ การบริหารจัดการตามหลัก
ในการบริหารงานอย่าง
ธรรมาภิบาล
มีธรรมาภิบาลและเป็น
มืออาชีพ
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นโยบายรัฐบาล
กรมธนารักษ์ได้ดําเนินการภายใต้นโยบายรัฐบาล ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
นโยบายรัฐบาล
นโยบายที่ 3 การลดความเหลือ่ มล้ําของสังคม และการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ
3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยจัดเตรียม
ระบบการดูแลในบ้านสถานพักฟื้น และโรงพยาบาลที่เป็นความร่วมมือ
ของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและครอบครัวฯ
3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกร และ
การรุกล้ําเขตป่าสงวนฯ
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบาํ รุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
4.8 อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยฯ
นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
6.3 กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการ
ลงทุนที่มีประสิทธิภาพ...
6.7 ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้อง
กันเพื่อที่จะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษา
เสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม
6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้อย่าง
ครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีฯ
6.12 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและ
คมนาคม เริ่มจากการเร่งรัดพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝัง่ ทีท่ ่าเรือแหลมฉบัง
ท่าเรือชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฯ
นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
7.1 เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้าการ
ลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
นโยบายที่ 9 การรักษาความมัน่ คงของฐานทรัพยากรและการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรกั ษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
9.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุก
ที่ดินของรัฐฯ
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1 ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์
การบริหารทรัพย์สินของประเทศเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคมและเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตประชาชน

การบริหรทรัพย์สินของประเทศเพื่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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ด้านบริหารทีร่ าชพัสดุ

โครงการบริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิรกิ ติ ิ์
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ สํานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
1. ความเป็นมา
กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ให้บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์แอนด์
ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด เป็นผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี 2534 และ
ได้ลงนามในสัญญาบริหารฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2539 ซึ่งสัญญาฉบับดังกล่าวมีเงื่อนไขว่า บริษัทจะทําการ
ก่อสร้างอาคารโรงแรมระดับ 4 - 5 ดาว ไม่ต่ํากว่า 400 ห้อง สถานที่จอดรถไม่ต่ํากว่า 3,000 คัน และพื้นที่
การพาณิชย์ไม่ต่ํากว่า 28,000 ตารางเมตร รวมมูลค่าไม่น้อยกว่า 2,732,721,000 บาท แบ่งระยะเวลา
การบริหารเป็น 2 ช่วง และโดยที่เป็นการดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 กรมธนารักษ์จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานฯ ตามนัยมาตรา 22
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ 23 เมษายน 2546
ห้ามก่อสร้างอาคารสูงเกิน 23 เมตร ในพื้นที่บริเวณดังกล่าว จึงทําให้คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของสัญญาได้ ต่อมาบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด ได้เสนอขอยกเลิกการก่อสร้าง
และขอแก้ไขสัญญาโดยปรับปรุงดัดแปลงอาคารศูนย์การประชุมเดิมให้มีพื้นที่ศูนย์การประชุม พื้นที่ใช้เพื่อ
การพาณิชย์และที่จอดรถยนต์ โดยมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 180,000 ตารางเมตร มูลค่าการก่อสร้างไม่ต่ํากว่า
6,000 ล้านบาท และระยะเวลาการเช่า 50 ปี
2. วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
3. เป้าหมาย
ดําเนินการปรับปรุงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ให้แล้วเสร็จในปี 2562
4. พื้นที่ดําเนินการ
ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ แ ปลงหมายเลขทะเบี ย นที่ กท.4431 โฉนดที่ ดิ น เลขที่ 5751-5754
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 53-0-15 ไร่
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ดําเนินการปรับปรุงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ภายในระยะเวลา 3 ปี
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงาน
6.2.1 บริษัทฯ ได้ขอแก้ไขสัญญาการบริหารและดําเนินกิจการศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์ฯ จากสัญญาเช่าเดิมซึ่งคณะกรรมการประสานงานฯ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ให้เ อกชนเข้า ร่ว มงานหรือ ดํา เนิน การในกิจ การของรัฐ พ.ศ.2535 ปฏิบัติห น้าที่ต ามบทเฉพาะกาลของ
มาตรา 69 (2) แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ได้มีการประชุม
ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 และครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 แล้ว
มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ แก้ไขสัญญา โดยปรับปรุงดัดแปลงอาคารศูนย์ประชุมเดิมให้มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
๑๘๐,๐๐๐ ตารางเมตร มีมูลค่าการปรับปรุงดัดแปลงอาคารไม่ต่ํากว่า 6,000 ล้านบาท (จากสัญญาเดิม
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ไม่ต่ํา กว่า 2,732 ล้า นบาท) ผลประโยชน์ต อบแทน 18,998.60 ล้า นบาท (จากสัญ ญาเดิม ไม่ต่ํา กว่า
11,400 ล้านบาท) ระยะเวลาการเช่า 50 ปี (โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ราชพัสดุ
และคณะรัฐมนตรีก่อน) ซึ่งต่อมาคณะกรรมการที่ราชพัสดุได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28
มีนาคม 2557 เห็นชอบให้บริษัทฯได้รับสิทธิบริหารและจัดการศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีกําหนด 50
ปี โดยจะต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
6.2.2 กรมธนารักษ์ได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ กค 0308/3048 ลงวันที่ 22 เมษายน 2557
ส่ งร่ างสั ญญาแก้ ไขเพิ่ มเติ มสั ญญาบริ หารและดํ าเนิ นกิ จการศู นย์ การประชุ มแห่ งชาติ สิ ริ กิ ติ์ ฉบั บลงวั นที่ 9
เมษายน 2539 ให้ สํ านั กงานอั ยการสู งสุ ดพิ จารณา และสํ านั กงานอั ยการสู งสุ ดได้ มี หนั งสื อ ด่ วนมาก ที่ อส
0005/11049 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 แจ้งชะลอการตรวจพิจารณาร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ ดังกล่าว
เนื่องจากกรณีนี้เป็นการแตกต่างจากสัญญาเดิมอย่างมีนัยสําคัญ ควรจักได้มีการพิจารณาให้เป็นที่ยุติเสียก่อน
ว่าเป็นกรณีตามโครงการเดิมที่สามารถกระทําได้โดยการแก้ไขสัญญา หรือเป็นโครงการใหม่ที่จะต้องดําเนินการ
ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 เสียก่อน โดยขอให้
กรมธนารักษ์หารือคณะกรรมการนโยบายการให้เ อกชนร่ว มลงทุน ในกิจ การของรัฐ เพื่อ วินิจ ฉัย ปัญ หา
ดังกล่าว เมื่อได้ข้อยุติประการใดแล้ว จึงส่งร่างสัญญาให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาต่อไป
6.2.3 กรมธนารั ก ษ์ ไ ด้ มี บั น ทึ ก ที่ กค 0314/436 ลงวั น ที่ 13 มกราคม 2558 ถึ ง
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ขอทราบหลักเกณฑ์ตามประกาศกําหนดลักษณะการแก้ไขสัญญา
ร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ ตามนัยมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ.2556 เพื่อนําข้อมูลไปประกอบการพิจารณาดําเนินการ และสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจได้มีบันทึก ที่ กค 0820.2/616 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 แจ้งว่า อยู่ร ะหว่า งการนํา
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่อง ลัก ษณะการแก้ไ ขสัญ ญา
ร่ว มลงทุน ในส่ว นที่เ ป็น สาระสํา คัญ พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจ จานุเ บกษา ซึ่ง ปัจจุบันได้มีประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่อง ลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน
ในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ พ.ศ. 2558 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 และมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
6.2.4 เนื่ อ งจากพระราชบั ญ ญั ติ ก ารให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ พ.ศ. 2556
ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2556 อันเป็นวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (3 เมษายน
2556) มีผลเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ
พ.ศ.2535 และตามมาตรา 69 (2) ได้กําหนดให้โครงการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนตามหมวด 4 การกํากับดูแล
และติ ด ตามผลแห่ ง พระราชบัญ ญั ติว่ า ด้ว ยการให้เ อกชนเข้ า ร่ ว มงานหรื อ ดํา เนิน การในกิจ การของรั ฐ
พ.ศ. 2535 ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ กระทรวงการคลัง จึงได้มีคําสั่ง ที่ 1322/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 แต่งตั้ง
คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
กรรมการ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด นางอรรชกา สีบุญเรือง
ดร.เสรี นนทสูติ และนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ เป็นกรรมการ และผู้แทนกรมธนารักษ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
มีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
6.2.5 คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีมติเมื่อวันที่ 7
มกราคม 2559 ให้บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ ได้รับสิทธิในการบริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในสัญญาระยะที่ 3
เป็นเวลา 50 ปี โดยรวมระยะเวลาเตรียมการรื้อถอนและก่อสร้าง 3 ปี ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเช่า
ตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 โดยมีมูลค่าการ
ก่อสร้างไม่ต่ํากว่า 6,000 ล้านบาท ผลประโยชน์ตอบแทนคิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน (PV) 5,100.55 ล้านบาท
8

(มูลค่าในอนาคต (FV) 18,998.60 ล้านบาท) ซึ่งมากกว่าผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาเดิม รวมทั้งเห็นชอบ
กรอบแนวทางการแก้ไขสัญญา โดยให้กรมธนารักษ์ปรับปรุงสาระสําคัญให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไป
แล้วส่งให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบร่างสัญญาฯ ต่อไป
6.2.6 กรมธนารักษ์ได้ส่งร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมให้สํานักงานอั ยการสูงสุดตรวจพิ จารณา
และได้รับแจ้งว่าได้พิจารณาตรวจร่างสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีข้อสังเกต 10 ข้อ ซึ่งกรมธนารักษ์ได้นํา
ข้อสั งเกตดังกล่ าวพร้อมแนวทางการดําเนินการตามข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการกํ ากับดูแลการบริหาร
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้ว ซึ่งคณะกรรมการกํากับดูแลฯ ได้รับทราบและให้ชี้แจงสํานักงานอัยการสูงสุด
ทราบต่อไป โดยกรมธนารักษ์ได้ดําเนินการตามข้อสั่งการของคณะกรรมการกํากับดูแลฯ และสํานักงานอัยการ
สูงสุดได้รับทราบความเห็นของกรมธนารักษ์และมติของคณะกรรมการกํากับดูแลฯ ตามข้อสังเกตทั้ง 10 ข้อ แล้ว
โดยไม่ได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมอีกแต่อย่างใด
6.2.7 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เห็นชอบการแก้ไขสัญญาฯ ตาม
ความเห็นของคณะกรรมการกํากับฯ และร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ โดยให้นําสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับสมบูรณ์)
ส่งให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะมีการลงนามต่อไป
6.2.8 คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้มีการประชุม ครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 รับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ดังกล่าว และ
พิจารณาร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับสมบูรณ์) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างสัญญาฯ ตามที่กรมธนารักษ์
เสนอและให้ส่งให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาต่อไป และกรมธนารักษ์ได้ดําเนินการตามข้อสั่งการ โดยได้จัดส่ง
ร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับสมบูรณ์) ให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณา (ตามหนังสือ ที่ กค 0308/5160
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560)
6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan)
ปีงบประมาณ 2561
น้ําหนัก
หน่วยงานที่
กิจกรร
เม
ขั้นตอน/กิจกรรม
รับผิดชอบ/
ม (ร้อย ต. พ. ธ. ม. ก. มี. .ย พ. มิ. ก. ส. ก.
เกี่ยวข้อง
ละ) ค. ย. ค. ค. พ. ค. . ค. ย. ค. ค. ย.
กท.
25
1. ประชุมคณะกรรมการกํากับ
ดูแลศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์ (พิจารณาตามข้อเสนอแนะ
ของสํานักงานอัยการสูงสุด)
2. แจ้งบริษัท เอ็น.ซี.ซี แมนเนจเม้นท์ 10
แอนด์ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด
พิจาณราร่างสัญญาฯ
25
3. ประชุมคณะกรรมการกํากับ
ดูแลศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์ (พิจารณาร่างสัญญาแก้ไข
เพิ่มเติม)
4. จัดส่งร่างสัญญา (ฉบับสมบูรณ์) 30
ให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณา
ร่างสัญญา (ฉบับสมบูรณ์)
5. จัดทําและลงนามในสัญญา
10
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7. ประมาณการค่าใช้จา่ ย
8. แหล่งเงินทีจ่ ะใช้จ่ายตามโครงการ
เงินลงทุนของเอกชน (ประมาณการเงินลงทุน ไม่ต่ํากว่า 6,000 ล้านบาท)
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รบั
การพัฒนาที่ราชพัสดุให้คุ้มค่ากับศักยภาพของที่ดิน
10. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
เนื่องจากข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 ห้ามก่อสร้าง
อาคารสูงเกิน 23 เมตรในพื้นที่ดังกล่าว คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ ทําให้การดําเนินโครงการ
มีความล่าช้าและไม่ต่อเนื่อง
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ติดตามผลความคืบหน้าโครงการตามแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นรายเดือน
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ค่า
ผลการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ดําเนินการ เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2560
2561
1
2
3
4
5
ร้อยละความสําเร็จของ
ร้อยละ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
การดําเนินการตาม
100
100
60
70
80
90
100
แผนงานโครงการ
12. ความเสี่ยงและแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.2.1 มีกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทําให้โครงการไม่สามารถดําเนินการได้ตาม
แผนงานที่กําหนด
12.2.2 เป็นเรื่องที่จะต้องขอรับนโยบายในระดับกระทรวง และคณะรัฐมนตรี เมื่อรัฐบาลมี
การเปลี่ยนแปลงบ่อย ทําให้การดําเนินงานไม่ต่อเนื่อง
12.3 แนวทางการควบคุม
12.3.1 ดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอร์มการติดตามความก้าวหน้า
ของการดําเนินงาน เสนอผู้บังคับบัญชาเป็นประจําทุกสัปดาห์และทุกเดือน
12.3.2 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไข
12.3.3 สร้างความเข้าใจกับผู้บริหารเพื่อขอรับนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา
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โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ สํานักบริหารทีร่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร
1. ความเป็นมา
กรมธนารักษ์จัดทําสัญญาก่อสร้างและบริหารโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ในที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิตกับบริษัท บางกอกเทอร์มินอล จํากัด (BKT) เมื่อปี พ.ศ. 2539
แต่เนื่องจากมีปัญหาข้อกฎหมายทําให้โครงการหยุดชะงัก ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555
เห็นชอบให้ดําเนินโครงการต่อไป กระทรวงการคลังจึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดแนวทางการ
ดําเนินโครงการฯ ตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2556 คณะกรรมการฯ
มีมติให้แก้ไขสัญญากับ BKT และเห็นชอบรูปแบบโครงการที่ BKT เสนอ (โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์
สํานักงานให้เช่า ศูนย์การค้า มูลค่าโครงการประมาณ 26,000 ล้านบาท)
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดสร้างอาคารในลักษณะผสมผสานเป็นสถานีขนส่ง โรงจอดและซ่อมบํารุงรถไฟฟ้าและ
อาคารเชิงพาณิชย์
3. เป้าหมาย
การพัฒนาที่ราชพัสดุให้คุ้มค่ากับศักยภาพของที่ดิน
4. พื้นที่ดําเนินการ
ที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 63 - 2 - 65 ไร่
5. ระยะเวลาดําเนินการ
สัญญาเดิมเริ่มต้นเมื่อ 8 สิงหาคม 2539 ปัจจุบันจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงาน
6.1.1 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2537 เห็นชอบให้กระทรวงการคลัง
นําที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต เนื้อที่ประมาณ 63-2-65 ไร่ เปิดประมูลเป็นการทั่วไป กรมธนารักษ์
จึงได้เปิดประมูลเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2537 ปรากฏว่า บริษัท ซันเอสเตท จํากัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จํากัด หรือ BKT) เป็นผู้เสนอผลประโยชน์สูงสุด กรมธนารักษ์จึงจัดทําสัญญาก่อสร้าง
และบริหารโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร กับบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2539
6.1.2 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีคําวินิจฉัยเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2544 ว่าโครงการ
นี้มีมูลค่าเกิน 1,000 ล้านบาท ต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน หรือ
ดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 จึงเห็นว่าสัญญาที่ทําไว้กับ บริษัท ซันเอสเตท จํากัด ไม่ชอบด้วย
กฎหมายและไม่มีผลผูกพันในแง่สัญญาต่อกัน โดยมีข้อสังเกตว่า กรมธนารักษ์อาจดําเนินการโครงการต่อไป
ตามขั้นตอนในหมวด 2 ก่อนที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการตามมาตรา 13 ต่อไป
6.1.3 กรมธนารักษ์ได้จัดจ้าง บริษัท เทสโก้ จํากัด ศึกษา วิเคราะห์โครงการนี้ตาม ประเด็น
หัวข้อที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกําหนด ซึ่งผลการศึกษาสรุปว่า โครงการ
พัฒนาที่ราชพัสดุแปลงนี้มีความเป็นไปได้ โดยโครงการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดแก่รัฐเป็นอาคารโรงแรมและ
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พื้นที่พาณิชย์ครบวงจร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 428,967 ตารางเมตร และที่จอดรถยนต์บนอาคารและชั้นใต้ดิน
3 ชั้ น พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยประมาณ 359,700 ตารางเมตร รวมมู ล ค่ า ประมาณ 18,924.50 ล้ า นบาท
6.1.4 กระทรวงการคลังได้สรุปข้อเท็จจริง ผลการศึกษาและแนวทางดําเนินโครงการพัฒนา
ที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิตเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการโครงการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้
เอกชนเข้าร่วมงานฯ พ.ศ. 2535 รวม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2548 และวันที่ 30 เมษายน 2551
แต่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งขอให้กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) ชี้แจงความเห็นและข้อสังเกต
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติม และกรมธนารักษ์ได้ดําเนินการ
และนําเสนอกระทรวงการคลังหลายครั้งและครั้งสุดท้ายนําเสนอเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554
6.1.5 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 เห็นชอบในหลักการให้มีการดําเนิน
โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต และให้กระทรวงการคลังรับไปดําเนินการให้ถูกต้องเป็นไป
ตามขั้นตอนการเสนอโครงการตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยให้รับ
ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
6.1.6 เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามขั้นตอนพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ
พ.ศ. 2535 และตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น กรมธนารักษ์จึงได้จัดจ้าง บริษัท เทสโก้ จํากัด เป็นบริษัท
ที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิตแล้ว ผลการศึกษาปรากฏว่า ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 กําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโครงการฯ เป็นประเภท
พาณิชยกรรม (สีแดง พ.4) อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) 8 ต่อ 1 สามารถก่อสร้างอาคารที่มี
พื้นที่อาคารรวมสูงสุดได้ 809,408 ตารางเมตร แต่เนื่องจากบริเวณโครงการฯ มีอาคารเดิม (โรงจอดและซ่อม
บํารุงรถไฟฟ้าของ BTS) อยู่แล้ว พื้นที่ใช้สอยอาคารประมาณ 97,058 ตารางเมตร จึงเหลือพื้นที่ใช้สอยรวม
ที่สามารถสร้างใหม่ได้ ประมาณ 712,350 ตารางเมตร รูปแบบโครงการที่เหมาะสมควรประกอบด้วย อาคาร
สํานักงาน เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ (ค้าปลีก โรงภาพยนตร์ โรงละคร ศูนย์ประชุม)
ที่จอดรถ สถานีขนส่งและอาคารชดเชย พื้นที่รวมประมาณ 711,412 ตารางเมตร ราคาก่อสร้างประมาณ
15,736,576,000 บาท
6.1.7 กระทรวงการคลังมีคําสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 1395/2556 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต
ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 มาตรา 72 เพื่อพิจ ารณากํา หนด
แนวทางโครงการฯ ต่อไป โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ผู้แทนจากส่วนราชการภายนอกเป็นกรรมการ
และรองอธิบ ดีก รมธนารัก ษ์ด้านที่ร าชพัส ดุเป็น กรรมการและเลขานุก าร คณะกรรมการฯ พิจ ารณาแล้ว
เห็นชอบให้มีการแก้ไขสัญญาฯ กับ BKT แต่เนื่องจากได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 โดยกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณ
สถานีขนส่งหมอชิตเป็นประเภทพาณิชยกรรม (สีแดง พ.4) ที่มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR)
8 ต่อ 1 ทําให้ก่อสร้างพื้นที่โครงการลดลงจากเดิม โดยสามารถก่อสร้างเพิ่มเติมได้เพียง 712,350 ตารางเมตร
คณะกรรมการฯ ให้ BKT เสนอโครงการให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองและสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่ง BKT
เสนอโครงการก่อสร้างพื้นที่ชดเชยให้ทางราชการตามเงื่อนไขสัญญาเดิม (ประกอบด้วยสถานีขนส่งผู้โดยสาร
พื้นที่ใช้ราชการและพื้นที่จอดรถยนต์) 112,000 ตารางเมตร และพื้นที่เชิงพาณิชย์ (ประกอบด้วยอาคาร
สํานักงาน ศูนย์การค้า เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ และโรงแรม ศูนย์การประชุม) เนื้อที่ 600,350 ตารางเมตร
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6.1.8 คณะกรรมการฯ เห็นชอบรูปแบบโครงการที่ BKT เสนอ พร้อมทั้งให้ BKT ได้รับสิทธิ
บริหารโครงการกําหนด 30 ปี และให้มีสิทธิขอต่ออายุสัญญาครั้งละ 10 ปี รวม 2 ครั้ง ตามเงื่อนไขสัญญาเดิม
โดยให้แจ้งความประสงค์ ขอต่ ออายุ สั ญญาล่ วงหน้าก่อนสิ้นสุ ดอายุ สั ญญาไม่น้อยกว่า 5 ปี ให้เรียกเก็ บดอกเบี้ย
ค่ า ชดเชยฐานราก อั ต ราร้ อ ยละ 3.68 เป็ น เงิ น 173,827,825.72 บาท รวมกั บ ค่ า ฐานราก
1,119,276,554.45 บาท รวมเป็นเงิน 1,293,104,380.17 บาท โดยให้แบ่งชําระเป็น 2 งวด ๆ แรกในวัน
ทําสัญญาร้อยละ 30 งวดที่ 2 ให้ชําระส่วนที่เหลืออี ก ร้อยละ 70 ภายใน 180 วัน นับแต่ วันทําสัญ ญา
เห็นชอบร่างสัญญาฯ ตามที่เสนอ (กรมธนารักษ์ และ BKT ร่วมกันแก้ไขปรับปรุง) โดยให้กรมธนารักษ์จัดส่ง
ร่างสัญญาฯ ให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณา
6.1.9 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการฯ ตามมาตรา 72 ได้มีการประชุม
ครั้งที่ 2/2560 พิจารณาร่างสัญญาฯ ที่กรมธนารักษ์ส่งให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณา และได้มีข้อสังเกต
จํานวน 6 ข้อ รวมทั้งข้อเสนอของ BKT จํานวน 7 ประเด็น ตามที่กรมธนารักษ์ได้เจรจากับบริษัทฯ และได้นําร่างสัญญา
แก้ไขเพิ่มเติมไปหารือผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุดแล้ว และได้มีมติเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อสร้าง
และบริหารโครงการฯ โดยให้กรมธนารักษ์ส่งร่างสัญญาฯ ให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณา พร้อมทั้งมอบหมาย
ให้กรมธนารักษ์ร่วมกับ BKT พิจารณารายละเอียดในภาคผนวกให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และสอดคล้องกับการแก้ไข
เพิ่มเติมร่างสัญญาฯ
6.1.10 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 กรมธนารักษ์ได้จัดทําร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา
ก่อสร้างและบริหารโครงการฯ ตามที่คณะกรรมการฯตามมาตรา 72 ให้ความเห็นชอบ ส่งให้สํานักงานอัยการ
สูงสุดพิจารณาแล้ว ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
เห็นชอบร่างสัญญาที่ผ่านการตรวจพิจารราจากสํานักงานอัยการสูงสุดแล้ว
6.1.11 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 กระทรวงการคลังได้เสนอความเห็นของคณะกรรมการฯ
ตามมาตรา 72 ที่มีมติเห็นชอบให้แก้ไขสัญญาก่อสร้าง และบริหารโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ในที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ฉบับลงวันที่ 8 สิงหาคม 2539 และ
เห็นชอบรูปแบบโครงการตามที่ BKT เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ
ดังกล่าว ตามพระราชบั ญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2556 มาตรา 72 ซึ่งขณะนี้ อยู่ ระหว่ างการ
พิจารณานําเข้าวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2560 - 2562
ขั้นตอน/กิจกรรม
1. คณะกรรมการฯ ดําเนินการตาม ม.72
2. ส่งร่างสัญญาให้ สนง.อัยการสูงสุดพิจารณา
3. เสนอร่างสัญญาที่ผ่านการตรวจสอบจาก สนง.
อัยการสูงสุดต่อ รมว. กระทรวงการคลัง
4. เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
โครงการ (90 วัน)
5. ลงนามในสัญญาฉบับแก้ไข (60 วัน)
6. แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแล
ตาม พรบ.ร่วมทุนฯ ปี 2556 (30 วัน)
7. ดําเนินการก่อสร้างและบริหารโครงการ
(30 ปี)

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ หน่วยงานที่
2560 (ไตรมาส) 2561(ไตรมาส) 2562 (ไตรมาส) รับผิดชอบ/
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 เกี่ยวข้อง
กท./กม.
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ปีงบประมาณ 2561
ขั้นตอน/กิจกรรม
1. คณะกรรมการฯ ดําเนินการ
ตาม ม.72 กําหนดแนวทางการ
ดําเนินโครงการ/จัดทําร่างสัญญา
2. ส่งร่างสัญญาให้ สนง.อัยการ
สูงสุดพิจารณา
3. เสนอร่างสัญญาที่ผ่านการ
ตรวจสอบจาก สนง.อัยการสูงสุด
ต่อ รมว. กระทรวงการคลัง
4. เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบโครงการ

ปีงบประมาณ 2561
น้ําหนัก
หน่วยงานที่
กิจกรรม ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก. รับผิดชอบ/
(ร้อยละ) ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย. เกี่ยวข้อง
40

กท./กม.

30
20
10

7. ประมาณการค่าใช้จา่ ย
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
9.1 ประโยชน์ตอบแทนเป็นตัวเงินตามสัญญาก่อสร้างและบริหารโครงการฯ ดังนี้
9.1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดหาประโยชน์ เป็นเงิน 550 ล้านบาท
9.1.2 ค่าตอบแทนการใช้ที่ดนิ ระหว่างก่อสร้างอาคารเดือนละ 509,300 บาท
9.1.3 ค่าบริหารโครงการปีละ 5,350,965 บาท
9.1.4 ค่าฐานรากและดอกเบี้ยค่าเสียโอกาส 1,293,104,380.17 บาท
9.2 ประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น
9.2.1 การก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังและอาคารชดเชย มูลค่าโครงการ
ประมาณ 26,000 ล้านบาท
9.2.2 พื้นที่อาคารและลานจอดรถสถานีขนส่งผู้โดยสาร 100,000 ตารางเมตร
9.2.3 พื้นที่อาคารให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์ 12,000 ตารางเมตร
9.3 ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
9.3.1 เสริมสร้างฐานภาษีเงินได้ต่าง ๆ และภาษีท้องถิ่น
9.3.2 ทําให้เกิดการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศให้เทียบเคียงกับนานาประเทศและ
สร้างความมั่นใจในธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
9.3.3 เป็นศูนย์กลางการคมนาคม และศูนย์กลางขนส่งมวลชนแห่งชาติ อันทันสมัยและ
สมบูรณ์แบบ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพมหานคร โดยจัดให้มีที่จอดรถส่วนบุคคล
และเดินทางต่อเข้าไปกรุงเทพมหานครชั้นในด้วยระบบขนส่งมวลชน
9.4 ประโยชน์ทางสังคม
9.4.1 เป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการแก้ปัญหาสังคม ทําให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย
ในการเดินทาง และมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น
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9.4.2 รูปแบบโครงการมีเอกลักษณ์สง่างาม ทันสมัย เป็นศูนย์กลางคมนาคมของประเทศ
เพื่อความเป็นผู้นําในภูมิภาคนี้
10. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมิน
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับแผนงานที่กําหนดไว้
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน (Action plan)
12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ปัจจัยวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย √ ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสีย่ งของโครงการ
เนื่องจากโครงการขนาดใหญ่มีมูลค่าโครงการสูงประมาณ 26,000 ล้านบาท จะต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยเคร่งครัด ประกอบกับโครงการนี้ได้ดําเนินการไปตามสัญญาแล้วบางส่วน จึงมีความเสี่ยงสูง หากไม่สามารถ
ดําเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. และสัญญาที่ทําไว้กับเอกชนได้ กรมธนารักษ์และกระทรวงการคลังอาจถูกฟ้องร้อง
เรียกค่าเสียหายได้ จึงจําเป็นจะต้องขอรับนโยบายจากกระทรวงการคลังในส่วนที่ยังไม่มีความชัดเจน และการ
ดําเนินการโครงการฯ ที่เกี่ยวกับนโยบายของหน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวยังมี
นโยบายเกี่ยวกับโครงการฯ ไม่ชัดเจน ทําให้โครงการไม่ต่อเนื่องเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
เนื่องจากต้องมีการดําเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงาน ซึ่งเป็นปัจจัย
ภายนอก และเป็นเรื่องของนโยบายที่ไม่สามารถควบคุมได้
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โครงการพัฒนาชุมชนริมคลองเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหารุกล้ําคลอง
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ สํานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
1. ความเป็นมา
รัฐบาลได้กําหนดนโยบายสําคัญในการบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ําลําน้ําและการจัดระเบียบ
ที่อยู่อาศัยให้ถูกต้องตามกฎหมายให้แก่ผู้อยู่อาศัยตามแนวคูคลองและทางระบายน้ํา โดยมีโครงการนําร่อง
ในพื้นที่คลองลาดพร้าวก่อนเป็นลําดับแรกปัจจุบันมีชุมชนที่อาศัยอยู่ริมคลองลาดพร้าวทั้งสิ้น 43 ชุมชน รวม
7,314 ครัวเรือน กรมธนารักษ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) และสํานักการระบายน้ํา
ได้บูรณาการความร่วมมือกันดําเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่ชุมชนริมคลองภายใต้กรอบโครงการบ้านมั่นคง
ตามบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา
การรุกล้ําลําน้ําสาธารณะร่วมกัน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เพื่อร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการอยู่อาศัยของชุมชนริมคลองผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในที่ดินราชพัสดุ ซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการบริหาร
จัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ําลําน้ําสาธารณะให้มีความมั่นคงและมีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีขึ้น ประการ
สําคัญเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อย่างยั่งยืน เป็นประชาสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ในสังคม เน้นการดําเนินการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลักและบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
2.2 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อาศัยในชุมชนแออัดได้เช่าที่ดินราชพัสดุอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2.3 เพื่อสนับสนุนการดําเนินการพัฒนาความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของคนจนในชุมชนแออัด
ที่อยู่ในที่ดินราชพัสดุในเมือง โดยการจัดระเบียบและให้สิทธิการเช่าระยะยาว
2.4 เพื่อจัดทําโครงการพัฒนาชุมชนทั้งด้านความมั่นคงในการอยู่อาศัย มีคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมที่ดีของผู้ที่มีรายได้น้อยในเมืองที่อยู่ในที่ราชพัสดุ
2.5 เพื่อจัดระเบียบชุมชนให้มีการพัฒนาที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมการจัดการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาโครงสร้างการจัดการสังคมในชุมชน ทําให้ที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคง
สวยงาม น่าอยู่ มีรูปแบบสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความสามารถในการจ่ายของคนในชุมชน
3. เป้าหมาย
กรมธนารักษ์ได้กําหนดเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนริมคลองประจําปี พ.ศ. 2561 จํานวน
10 ชุมชน รวม 1,183 ครัวเรือน
4. พื้นทีด่ าํ เนินการ
ดําเนินการในพื้นที่ ดังนี้
1
2
3
4
5
6

เขต

ชื่อชุมชน

ครัวเรือน

สายไหม
บางเขน
บางเขน
จตุจักร
ห้วยขวาง
ห้วยขวาง

กสบ หมู่ 5 กลุ่ม 2
หลังตลาดยิ่งเจริญ
ร่วมใจพัฒนาเหนือ
พหลโยธิน 32 กลุ่ม 1
ร่วมใจพิบูลย์ 2
ลาดพร้าว 80

65
140
150
70
245
168
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7
8
9
10

เขต

ชื่อชุมชน

ครัวเรือน

ห้วยขวาง
ห้วยขวาง
ห้วยขวาง
ห้วยขวาง

ริมคลองบางซื่อรัชดาภิเษก
ริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 34
ริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 42-44
ริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 46

49
87
145
65

รวม

1,183

5. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงาน
6.1.1 กรมธนารักษ์ซึ่งมีหน้าที่ในการปกครองดูแลและบํารุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์ใน
ที่ราชพัสดุตามกฎหมายได้ดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจนแบบบูรณาการให้กับคนจนและหรือผู้มีรายได้น้อย โดยดําเนินโครงการบ้านมั่นคงในที่ดินราชพัสดุ
ซึ่งเป็น ความร่วมมือด้านการพัฒนาความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของคนจนในชุมชนแออัดที่อาศัยอยู่ในที่ดิน
ราชพัสดุทั่วประเทศ ระหว่างสองหน่วยงาน คือ กรมธนารักษ์ และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ตามบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนา “โครงการบ้านมั่นคง” เมื่อวันที่
17 มีนาคม 2547 กรมธนารักษ์ได้จัดทําโครงการดังกล่าวในที่ดินราชพัสดุตั้งแต่ปี 2546 ปัจจุบันมีชุมชน
ที่ได้รับการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคงในที่ราชพัสดุทั่วประเทศ รวม 106 ชุมชน 11,769 ครัวเรือน
และได้จัดทําสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุไปแล้ว รวม 48 ชุมชน 4,560 ครัวเรือน ปัจจุบันเมื่อรัฐบาลมีนโยบาย
จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดแนวคลองตามโครงการนําร่องในคลองลาดพร้าว กระทรวงการคลัง
ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยของชุมชนริมคลองซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยที่อยู่อาศัย
ในที่ดินราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจากโครงการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ําลําน้ําสาธารณะให้สามารถอาศัย
อยู่บนที่ดินเดิมได้ โดยไม่ต้องรื้อย้ายและการอยู่อาศัยต้องไม่รุกล้ําคูคลองหรือทางระบายน้ํา อีกทั้งให้การอยู่อาศัย
มี ค วามมั่ น คงยั่ ง ยื น และมี สิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพและสั ง คมที่ ดี โดยถื อ หลั ก ชุ ม ชนต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการพัฒนา กระทรวงการคลังจึงสนับสนุนการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุ ภายใต้กรอบเงื่อนไขโครงการ
บ้านมั่นคง โดยผ่อนปรนเงื่อนไขต่าง ๆ ในการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย การจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุ
ภายใต้ เงื่ อ นไขโครงการบ้า นมั่น คง จึง ถือ เป็ น โครงการสํา คั ญ และเร่ ง ด่ว นของกรมธนารักษ์ เพื่อให้ค วาม
ช่วยเหลือราษฎรผู้ได้รับผลกระทบให้มีที่อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีความมั่นคงในระยะยาว
รวมทั้งรื้อย้ายผู้ที่อยู่ในแนวเขตการก่อสร้างให้อยู่บนที่ดินราชพัสดุที่เช่าได้ทันตามกําหนดการก่อสร้างเขื่อน คสล.
และประตูระบายน้ําคลองลาดพร้าว ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล
6.1.2 กรมธนารักษ์ได้จัดให้ชุมชนเช่าภายใต้โครงการบ้านมั่นคง ดังนี้
1) ปี 2559 จัดให้ชุมชนเช่าภายใต้โครงการบ้านมั่นคง จํานวน 10 ชุมชน 994 ครัวเรือน
2) ปี 2560 จัดให้ชุมชนเช่าภายใต้โครงการบ้านมั่นคง จํานวน 12 ชุมชน 1,500 ครัวเรือน
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6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan)
ขั้นตอนการดําเนินงาน

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)
10
30
20
20
20

ปีงบประมาณ 2561
ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี .
ค.

เม.
ย.

พ.
ค.

มิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1. คัดเลือกชุมชนเป้าหมาย
2. เปิดเวทีสาธารณะซักซ้อมสร้างความเข้าใจ
3. ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อสํารวจรังวัดขอบเขตที่ดิน
4. จัดทําผังชุมชนและหรือจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน
5. จัดทําบันทึกข้อตกลงระดับชุมชนและหรือ
จัดให้เช่าภายใต้โครงการบ้านมั่นคง
100
รวมร้อยละ
รอบที่ 1/5 เดือน : วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดําเนินการร้อยละ 60 ของแผนงาน
รอบที่ 2/11 เดือน : วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2561 ดําเนินการ 9 ชุมชนตามแผนงาน

7. ประมาณการค่าใช้จา่ ย
8. แหล่งเงินทีจ่ ะใช้จ่ายตามโครงการ
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รบั
9.1 ทําให้ช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
9.2 ทําให้ผู้อาศัยในชุมชนแออัดได้เช่าที่ดินราชพัสดุอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
9.3 ทําให้สนับสนุนการดําเนินการพัฒนาความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของคนจนในชุมชนแออัด
ที่อยู่ในที่ดินราชพัสดุในเมือง โดยการจัดระเบียบและให้สิทธิการเช่าระยะยาว
9.4 ทําให้ชุมชนมีการจัดระเบียบชุมชน พัฒนาที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
การจัดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาโครงสร้างการจัดการสังคมในชุมชน ทํา ให้ที่อ ยู่อ าศัย
ให้มีความมั่นคง สวยงาม น่าอยู่ มีรูปแบบสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความสามารถในการจ่ายของคนในชุมชน
9.5 ทําให้รัฐมีรายได้เพิ่ม
9.6 ทําให้ประชาชนที่ไม่เคยมีที่อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาหลายสิบปีและหลายชั่วอายุ
คนได้มีที่อยู่อาศัยถูกต้องตามกฎหมายและอยู่อย่างยั่งยืน เป็นประชาสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทยต่อไป
10. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะได้รบั
โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองจะบรรลุผลสําเร็จได้นั้น จะต้องได้รับความร่วมมือ
หรือการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมบูรณาการในการนํานโยบายแห่งชาติไปปฏิบัติและให้
การสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หากหน่วยงานไม่มีการทํางานในเชิงสัมพันธ์
หรือบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน ย่อมเป็นปัญหาในการสร้างการยอมรับที่มีผลต่อการสร้างประสิทธิผล
ของการนํานโยบายไปปฏิบัติได้ ปัญหาสําคัญในการดําเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง คือ การ
สร้างความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์โครงการของภาครัฐ ให้คนในชุมชนผู้ได้รับผลกระทบได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
สถานการณ์ต่างๆ ที่ถูกต้อง ชัดเจน และมีการประชาสัมพันธ์สม่ําเสมอ ซึ่งจะส่งผลต่อความร่วมมือของคน
ในชุมชน หากข้อมูลข่าวสารไม่ถูกต้อง ชัดเจน จะทําให้เกิดความไม่ไว้วางใจและส่งผลเสียต่อการพัฒนาคน ใน
ชุมชนที่จะให้มีความร่วมมือในการร่วมบูรณาการร่วมกับภาครัฐในการดําเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน
ริมคลองให้ประสบความสําเร็จ
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11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ติดตามผลความคืบหน้าโครงการตามแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นรายเดือนและ
รายไตรมาส
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ
ตามแผนงานโครงการ

ผลการดําเนินงาน
2559 2560

ค่าเป้าหมาย
2561

ร้อยละ ร้อยละ
100 100

ร้อยละ
100

เกณฑ์การให้คะแนน
1
2
3
4
5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
60
70
80
90
100

12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย √ ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสีย่ งของโครงการ
การพัฒ นาปรั บ ปรุ งที่ อยู่อ าศั ย ตามโครงการบ้า นมั่นคงอาจไม่ ส ามารถดํา เนิน การได้ต าม
เป้าหมาย
ปัจจัยภายใน
1. ปัญหาการคัดเลือกชุมชนเป้าหมายที่ไม่ชัดเจน
2. ขาดการทําความเข้าใจกับชุมชนเกี่ยวกับรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ
3. การสํารวจรังวัดพื้นที่ล่าช้าและจัดทําผังชุมชนมีความล่าช้า
ปัจจัยภายนอก
1. ความพร้อมของผู้บุกรุกและการเจรจาให้ได้ข้อยุติเรื่องผังชุมชน/พื้นที่และเงื่อนไขการเช่า
2. กรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่อนุมัติให้จัดตั้งสหกรณ์ให้แก่ชุมชนทําให้การจัดให้เช่าไม่แล้วเสร็จ
3. ความร่วมมือของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยงข้องทุกภาคส่วน เช่น กรุงเทพมหานคร สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชนและกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นต้น
12.3 แนวทางการควบคุม
จัดให้ชุมชนซึ่งรุกล้ําคูคลองที่ได้รับการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดแนวคลอง
ได้รับสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยภายใต้เงื่อนไขของโครงการบ้านมั่นคง
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โครงการจัดสร้างสวน “เบญจกิต”ิ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ สํานักบริหารทีร่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร
1. ความเป็นมา
กระทรวงการคลังได้มีคําสั่งที่ 1639/2557 สั่ง ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดสร้างสวนป่า "เบญจกิติ" เพื่อขับเคลื่อนให้การดําเนินการจัดสร้างสวนป่า
"เบญจกิติ" เนื้อที่ประมาณ 320 ไร่ แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยโรงงานยาสูบกําหนดแผนการส่งคืนพื้นที่ดังกล่าว
ให้กระทรวงการคลัง แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 61 ไร่ (ภายในเดือนมีนาคม 2559)
ระยะที่ 2 เนื้อที่ประมาณ 131 ไร่ (เนื้อที่ประมาณ 56 ไร่ ภายในเดือนสิงหาคม 2560 และ
เนื้อที่ประมาณ 75 ไร่ ภายในเดือนมีนาคม 2561)
ระยะที่ 3 เนื้อที่ประมาณ 128 ไร่ (ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562)
กรมธนารักษ์ได้ดําเนินการจัดสร้างสวนระยะที่ 1 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559
เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และจะได้ดําเนินการจัดสร้างสวน ระยะที่ 2 ให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2561 ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2.2 เพิ่มพื้นทีส่ ีเขียวขนาดใหญ่ที่มรี ะบบนิเวศน์อุดมสมบูรณ์ ช่วยส่งเสริมโครงข่ายทางนิเวศวิทยา
เมืองให้กับกรุงเทพมหานคร
3. เป้าหมาย
จัดสร้างสวนป่า "เบญจกิติ" ระยะที่ 2 พื้นที่ 2/1 เนื้อที่ 37-1-18 ไร่ ให้แล้วเสร็จในปี 2561
4. พืน้ ทีด่ าํ เนินการ
ที่ราชพัสดุพื้นที่โรงงานยาสูบ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่
จัดสร้างสวนป่า 300 ไร่
5. ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2561
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงาน
โรงงานยาสูบได้ส่งมอบพื้นที่บางส่วนของที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.4431
โฉนดเลขที่ 5748, 5749 และ 5746 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 37-1-18 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
จํานวน 6 หลัง เพื่อจัดสร้างสวนป่า "เบญจกิติ" ระยะที่ 2 พื้นที่ 2/1 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการรื้อถอน
สิ่งปลูกสร้างและปรับแบบละเอียด
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6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan)
ขั้นตอน/กิจกรรม

1. รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมในพื้นที่ (เปิด
ประมูล/ให้ผู้รับเหมาจัดสร้างรื้อถอน)
2. จ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMC)
และจ้างเหมาจัดสร้าง ระยะที่ 2
3. ดําเนินการก่อสร้างระยะที่ 2 พื้นที่ 2/1
4. รับมอบ สวนป่า "เบญจกิติ" ระยะที่ 2
พื้นที่ 2/1

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)
25
25
35
15

ปีงบประมาณ 2561
ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี .
ค.

เม.
ย.

พ.
ค.

มิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง
สํานัก
บริหาร
ที่ ร าชพั ส ดุ
กรุงเทพ
มหานคร

7. ประมาณการค่าใช้จา่ ย
7.1 ค่าจัดจ้างก่อสร้างซึ่งรวมการรื้อถอน เป็นเงิน 93.8 ล้านบาท
7.2 ค่าจัดจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMC) กําหนดในอัตราร้อยละ 1.75 ของวงเงิน
ค่าจัดสร้างสวน เป็นเงินประมาณ 1.64 ล้านบาท
8. แหล่งเงินทีใ่ ช้จ่ายตามโครงการ
โรงงานยาสูบนําส่งเงินจากเงินรายได้แผ่นดินที่โรงงานยาสูบต้องนําส่งคลัง จํานวน 210 ล้านบาท
ให้กรมธนารักษ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสร้าง สวนป่า “เบญจกิติ” ในระยะที่ 2
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ทมี่ ีระบบนิเวศน์อุดมสมบูรณ์ ช่วยส่งเสริมโครงข่ายทางนิเวศวิทยา
เมืองให้กับกรุงเทพมหานคร เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่กลางเมืองของกรุงเทพมหานคร
10. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ตามแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ติดตามความคืบหน้าของโครงการเป็นรายเดือน
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนงาน (Action plan)
12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย / ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
 ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสีย่ งของโครงการ
ความล่าช้าในการส่งคืนพื้นที่
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
ติดตามอย่างทุกส่วนงานอย่างเร่งรัด
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โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ สํานักบริหารทีร่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร
1. ความเป็นมา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกรอบการดําเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ เมื่อวันที่ 19
เมษายน 2559 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน ได้มีที่อยู่
อาศัยเป็นของตนเองบนที่ดินราชพัสดุ ในระดับราคาไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อหน่วย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราวในเขตกรุงเทพมหานคร และให้ผู้ที่ต้องการซ่อมแซมและหรือต่อเติมที่อยู่อาศัย
ที่ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัส ดุ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินสินเชื่อเพื่อการซ่อมแซมและหรือต่อเติมที่อยู่อาศัย
บนที่ดินราชพัสดุ ไม่เกิน 500,000 บาทต่อหน่วย จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน และ
ได้กําหนดรูปแบบโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ กรณีการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบ
ที่ 1 โครงการเช่าระยะสั้น (Rental) เป็นโครงการที่ให้ผู้ประกอบการลงทุนก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยเพื่อ
จั ด ให้ เจ้ าหน้ าที่ ของรั บเช่ าพั กอาศั ยเป็ นรายเดื อน ให้ แก่ ผู้ มี รายได้ ไม่ เกิ น 20,000 บาทต่ อเดื อน ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ค่ า เช่ า ไม่ เ กิ น 4,000 บาทต่ อ หน่ ว ย สามารถพั ก อาศั ย ได้ เ ป็ น เวลา 5 ปี เพื่ อ ให้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงผู้อยู่อาศัย โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเข้ามาอยู่อาศัยแทน และรูปแบบที่ 2 โครงการ
เช่าระยะยาว (Leasehold) เป็นโครงการที่ให้ผู้ประกอบการลงทุนก่อสร้างที่อยู่อาศัย เช่น บ้านแถว/บ้านเดี่ยว/
อาคารชุดพักอาศัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองในราคา
ไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อหน่วย โดยได้กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยและสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ ระยะเวลา
30 ปี สําหรับกรณีการซ่อมแซมและหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ เป็นการให้สินเชื่อเพื่อดําเนินการ
ซ่อมแซมและหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ วงเงิน 500,000 บาทต่อหน่วย โดยกรมธนารักษ์เป็น
ผู้รับรองสิทธิ และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้แก้ไขคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 จากเดิม “เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
มาก่อน” เป็น ดังนี้
1.1 โครงการเช่าระยะยาว (Leasehold) “เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ปัจจุบันไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย”
1.2 โครงการเช่าระยะสั้น (Rental) “เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน
ในวันที่ยื่นจองสิทธิ”
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ปัจจุบันไม่กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยได้มีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเองบนที่ดินราชพัสดุในระดับราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท
2.๒ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีอยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว
2.3 เพื่อให้ผู้ที่ต้องการซ่อมแซมและหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ ในวงเงินไม่เกิน
500,000 บาท
3. เป้าหมาย
3.1 ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ปัจจุบันไม่กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ได้มีที่อยู่อาศัยเป็น
ของตนเองบนที่ดินราชพัสดุ ในระดับราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.๒ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีอยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว
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3.3 ให้ผู้ที่ต้องการซ่อมแซมและหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ สามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินสินเชื่อเพื่อการซ่อมแซมและหรือต่อเติม ไม่เกิน 500,000 บาทต่อหน่วย จากธนาคารอาคารสงเคราะห์
และธนาคารออมสิน
4. พืน้ ทีด่ าํ เนินการ
ที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงาน
6.1.1 ได้เปิดประกวดโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ เฟสที่ 1 เพื่อหาผู้ประกอบการลงทุนก่อสร้าง
โครงการ จํานวน 6 แปลงแล้ว โดยมีผลการประกวด จํานวน 5 แปลง (แปลง อ.ชร.31 ไม่มีผู้ยื่นซอง) ดังนี้
โครงการ
แปลง
ผลการพิจารณา
Rental
กท. 5050 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บ. อารียา พรอพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
กท. 2615 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บ. ปักกิ่ง เออร์บัน - คอนสตรัคชั่น ยาไถ่ (ไทย)
คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จํากัด
Leasehold ชม. 35, ชม. 1698 อ.เมืองเชียงใหม่
บ. อารียา แมนเนจเม้นท์ จํากัด
จ.เชียงใหม่
พบ. 260 อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
บ. กลอรี แมนเนจเม้นท์ จํากัด
พบ. 261 อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
บ. กลอรี แมนเนจเม้นท์ จํากัด
6.1.2 แปลง ชม. 35, ชม. 1698 อ.เมืองเชียงใหม่ กรมธนารักษ์ได้ยกเลิกการประกวด
โครงการ เนื่องจากโรงเรียนเรียนเรียนนาเชลีวิทยาและกลุ่มประชาชนโดยรอบได้มีหนังสือร้องเรียนขอให้ระงับ
การลงนามสัญญาระหว่างกรมธนารักษ์กับผู้ประกวดโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเห็นว่า
หากมีการก่อสร้างอาคารพักอาศัยขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นจะทําให้สภาพการจราจรหนาแน่น เป็นปัญหาหนักกว่า
ปัจจุบัน
6.1.3 แปลง กท. 2615 กรุงเทพมหานคร บ. ปักกิ่ง เออร์บัน - คอนสตรัคชั่น ยาไถ่ (ไทย)
คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จํากัด แจ้งความประสงค์ขอโอนสิทธิการก่อสร้างและการเช่าที่ราชพัสดุให้แก่ บริษัท จูโน่
พาร์ค จํากัด เนื่องจากไม่พร้อมที่จะดําเนินโครงการ กรมธนารักษ์จึงขออนุญาตให้โอนสิทธิการก่อสร้างและการ
เช่าที่ราชพัสดุ ให้แก่ บริษัท จูโน่ พาร์ค จํากัด โดยรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ที่ บ. ปักกิ่ง เออร์บัน - คอนสตรัคชั่น
ยาไถ่ (ไทย) คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จํากัด มีต่อทางราชการทุกประการ แต่เนื่องจาก สนข. และสํานักการโยธา
กรุงเทพมหานคร ได้มีข้อเสนอแนะเรื่องที่จอดรถที่อาจส่งผลให้รูปแบบโครงการที่บริษัทฯ เสนอไว้กับทางราชการ
เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของที่จอดรถและจํานวนห้อง อีกทั้งที่ผ่านมาได้มีกระแสคัดค้านโครงการจากประชาชน
และชุมชนโดยรอบมาตลอด ซึ่งคาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้น อาจส่งผลให้การดําเนินงานหยุดชะงักจนโครงการ
ไม่สามารถบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์แห่งโครงการได้ และอาจทําหเกิดความเสียหายต่อทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ประกอบกับกรมธนารักษ์มีนโยบายที่จะให้สํานักงานทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุแปลงนี้
จึงได้พิจารณายกเลิกการดําเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ซอยพหลโยธิน 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
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6.1.4 สถานะปัจจุบัน
โครงการ
เฟส 1
Rental

Leasehold

แปลง
- กท. 5050 เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
- บ. อารียา พรอพเพอร์ตี้
จํากัด (มหาชน)
- พบ. 260 อ.ชะอํา
จ.เพชรบุรี
- บ. กลอรี แมนเนจเม้นท์
จํากัด
- พบ. 261 อ.ชะอํา
จ.เพชรบุรี
- บ. กลอรี แมนเนจเม้นท์
จํากัด
รวม

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
363.003

จํานวน
(หน่วย)
432

267.676

377

145.270

283

สถานะปัจจุบัน
กรมธนารักษ์ตรวจแบบแปลนแล้ว
รายงานผลกระทบการจราจรผ่านแล้ว
อยู่ระหว่างขออนุญาต EIA
กรมธนารักษ์ตรวจแบบแปลนแล้ว
พนักงานท้องถิ่นอนุญาตการก่อสร้างแล้ว
อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง

1,092

6.2 แผนการดําเนินการ (Action Plan)
6.2.1 โครงการเช่าระยะสั้น (Rental)
ขั้นตอน/กิจกรรม
1. การประชุมคณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. การพิจารณา EIA
3. การขออนุญาตก่อสร้างต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น
4. เปิดรับจองสิทธิสําหรับผู้ไม่ผ่าน
คุณสมบัติในรอบแรกอันเนื่องมาจาก
เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน
พร้อมกับผู้ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ
แปลง กท. 2615 ที่ถูกยกเลิก
โครงการ
5. ประชาสัมพันธ์พร้อมเปิดรับจองสิทธิ
สําหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
6. การจัดทําสัญญาก่อสร้างอาคารยก
กรรมสิทธิ์ ให้กระทรวงการคลัง
7. การดําเนินการก่อสร้าง (2 ปี)

ปีงบประมาณ 2561
หน่วยงานที่
น้ําหนัก
กิจกรรม ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก. รับผิดชอบ/
(ร้อยละ) ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย. เกี่ยวข้อง
10

กท.

10
5
5

5
10
5
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6.2.2 โครงการเช่าระยะยาว (leasehold)
ขั้นตอน/กิจกรรม

1. การก่อสร้างบ้านพักอาศัยเฟสแรก
จํานวน 43 หลัง (วันที่ 17 พ.ย. 60
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 10 หน่วย)
2. การขยายอายุสัญญาเช่าให้กับบริษัท
กลอรี่ฯ
3. สํานักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
ร่วมกับ สํานักพัฒนาและบํารุงรักษา
อาคารราชพัสดุ กําหนดพื้นที่ที่
บริษัท กลอรี่ฯ จะดําเนินการก่อสร้าง
ในแต่ละส่วน
4. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ไม่ผ่าน
คุณสมบัติในรอบแรกอันเนื่องมาจาก
เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน
5. เปิดรับจองสิทธิสําหรับผู้มีความ
สนใจเข้าร่วมโครงการ
6. ธนาคารออมสิน สาขาในจังหวัด
เพชรบุรีทั้งหมด หรือธนาคารอาคาร
สงเคราะห์สาขาเพชรบุรีและสาขา
หัวหิน ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้จองสิทธิเข้าร่วมโครงการ
7. ดําเนินการก่อสร้างเฟสอื่น ๆ
ตามสัดส่วนพื้นที่ที่กรมธนารักษ์
กําหนด
8. โอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อ
อยู่อาศัยให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

ปีงบประมาณ 2561
หน่วยงานที่
น้ําหนัก
ต.
พ.
ธ.
ม.
ก.
มี
.
เม.
พ.
มิ
.
ก.
ส.
ก.
รับผิดชอบ/
กิจกรรม
(ร้อยละ) ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย. เกีย่ วข้อง
กท.
10
5
5

5
5
5

5
10

7. ประมาณการค่าใช้จา่ ย
8. แหล่งเงินทีใ่ ช้จ่ายตามโครงการ
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รบั
9.1 เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ปัจจุบันไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยได้มีที่อยู่อาศัยเป็น
ของตนเองบนที่ดินราชพัสดุ
9.2 เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว
9.3 ผู้ที่ต้องการซ่อมแซมและหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุสามารถเข้าถึงแหล่ง
สินเชื่อเพื่อการซ่อมแซมและหรือต่อเติม
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10. ผลกระทบทีค่ าดว่าจะได้รบั
โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐจะบรรลุผลสําเร็จได้นั้น จะต้องได้รับความร่วมมือหรือการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยจะต้องบูรณาการความ
ร่วมมือเพื่อให้โครงการมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หากการดําเนินโครงการไม่
สามารถประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐก็ไม่สามารถเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ได้
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) โดยมีการรายงานความ
คืบหน้าของโครงการเป็นรายเดือน
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสําเร็จของ
การดําเนินการตาม
แผนงานโครงการ

ผลการดําเนินงาน ค่าเป้าหมาย
2559 2560
2561

ร้อยละ ร้อยละ
100 100

ร้อยละ
100

เกณฑ์การให้คะแนน
1
2
3
4
5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
60
70
80
90
100

12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสีย่ งของโครงการ
12.2.1 โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ กรณีโครงการเช่าระยะยาว (leasehold) ผู้ได้รับสิทธิ
การเช่าจะไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน จึงต้องกําหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการพัฒนาโครงการเสนอโครงการที่มี
ความคุ้มค่า สร้างแรงจูงใจให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
12.2.2 การดําเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐให้สัมฤทธิ์ผลจะต้องนําแนวคิดนอกกรอบ
ภายใต้ระเบียบกฎหมายที่มอี ยู่มาใช้ในการขับเคลื่อนโครงการเพื่อตอบสนองความสําเร็จของโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
12.3 แนวทางการควบคุม
ทางราชการต้องกําหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการพัฒนาโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐเสนอ
รูปแบบ ทําการออกแบบ และการก่อสร้างโครงการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
และมีแผนบริหารจัดการที่ชัดเจนตลอดอายุโครงการ
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โครงการก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ สํานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
1. ความเป็นมา
มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร แจ้งความประสงค์ขอเช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียนที่ กท.3275 โฉนดเลขที่ 3346 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 4 - 2 - 34 ไร่ เพื่อเป็นที่ตั้ง
หอชมเมืองกรุงเทพมหานครตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
2. วัตถุประสงค์
มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานครได้รับสิทธิการพัฒนาที่ราชพัสดุ เพื่อดําเนินการก่อสร้าง
หอชมเมืองกรุงเทพมหานครยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง โดยมีกรอบแนวคิดโครงการและวัตถุประสงค์
เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน รวมทั้งเป็นสถานที่ชมทัศนียภาพ
ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจะเป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานครและแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต
โดยการดําเนินโครงการนี้จะเป็นการสร้างมูลค่าทางจิตใจและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวของประเทศในอนาคตต่อไป
3. เป้าหมาย
ก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานครให้เป็นถาวรวัตถุที่เป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร
และประเทศ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ มีมูลค่าทางสังคมและจิตใจรวมทั้งจะเป็นประโยชน์ในทางตรงและ
ทางอ้อมของประเทศ
4. พื้นทีด่ าํ เนินการ
ที่ดิน ราชพัส ดุแ ปลงหมายเลขทะเบีย นที่ กท.3275 โฉนดเลขที่ 3346 เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 4 - 2 - 34 ไร่
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2560 - 2561
6. แผนและผลการดําเนินการ
6.1 ผลการดําเนินงาน
6.1.1 มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานครขอเช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ กท. 3275
โฉนดเลขที่ 3346 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 4 - 2 - 34 ไร่ ซึ่ง
อยู่ในความครอบครองของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพื่อก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร โดยแจ้งว่า
มูลนิธิฯ ดําเนินการในเรื่องนี้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยมิได้มุ่งหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน
6.1.2 สํานักงานตํารวจแห่งชาติส่งคืนที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวให้กรมธนารักษ์ และกําหนด
เงื่อนไขให้มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานครต้องก่อสร้างคานเรือ ที่ทําการโรงอู่ซ่อมเรือ พร้อมที่พักอาศัย จํานวน
6 รายการ ชดเชยให้กับสํานักงานตํารวจแห่งชาติบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป. 1209 - 1228
ตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 75 - 3 - 14 ไร่
6.1.3 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เห็นชอบให้โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 3275 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร
เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้ปรัชญาแห่ง “ศาสตร์พระราชา” และความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ

27

6.1.4 คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ได้มีมติในการประชุม
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ให้โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ กท. 3275
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
นโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการ
ที่มีวงเงินมูลค่าต่ํากว่าที่กําหนดในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2559 ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ ข้อ 24
6.1.5. คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้มีมติในการประชุม ครั้งที่
2/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 เห็นชอบให้กระทรวงการคลังนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเว้นให้
โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.3275 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อก่อสร้าง
หอชมเมืองกรุงเทพมหานคร สามารถดําเนินการคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีประมูล ตามข้อ 24 ของประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในโครงการที่มีวงเงินมูลค่าต่ํากว่าที่กําหนดในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2559 โดยมีเงื่อนไขให้เอกชนต้องจัดทําแผนบริหารการสัญจร การรักษาสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนาชุมชน รวมทั้งให้นํารายได้ที่เหลือจากการดําเนินโครงการฯ หลังหักค่าใช้จ่ายไปดําเนินการเชิงสังคม
โดยมิให้นํามาแบ่งปันกัน
6.1.6. เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้โครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบี ยนที่ กท.3275 เขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร เพื่ อก่ อสร้ างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร
สามารถดําเนินการคัดเลือกเอกชน โดยไม่ใช้วิธีประมูล ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 โดยกําหนดให้เอกชนต้องร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรุงเทพมหานคร สํานักงานตํารวจแห่งชาติจัดทําแผนบริหารจัดการจราจรและการสัญจร
การรักษาสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชนในบริเวณดังกล่าวเสนอกรมธนารักษ์และกระทรวงการคลังพิจารณา
รวมทั้งให้นํารายได้ที่เหลือจากการดําเนินโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงดังกล่าว เพื่อก่อสร้างหอชมเมือง
กรุงเทพมหานคร หลังหักค่าใช้จ่ายไปดําเนินการเชิงสังคม โดยมิให้นํามาแบ่งปันกัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแต่งตั้ง
คณะกรรมการคั ดเลื อกเอกชน เพื่ อดํ าเนิ นโครงการพั ฒนาที่ดินราชพั สดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 3275
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร
6.1.7 กรมธนารักษ์ได้มีคําสั่งที่ 388/2560 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ประกอบคําสั่งที่
528/2560 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการหอชม
เมืองกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พงศ. 2556 โดยอนุโลม
6.1.8 คณะกรรมการพิจารณาร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการหอชมเมืองกรุงเทพมหานครตาม
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 25656 โดยอนุโลม ได้มีการประชุมที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 และครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เพี่อพิจารณาร่างสัญญาร่วมลงทุนฯ
และได้มีมติเห็นชอบร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร โดยมอบหมายให้สํานักกฎหมาย
กรมธนารักษ์ปรับแก้ถ้อยคําให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ แล้วส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนฯ ให้
มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานครพิจารณา ก่อนส่งสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาต่อไป
6.1.9 สํ านั กกฎหมาย กรมธนารักษ์ ได้ ดําเนินการปรับแก้ ร่างสัญญาก่ อสร้างและบริหาร
โครงการหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 3275 โฉนดเลขที่ 3346
(แขวงต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร และประสานมูลนิธิหอชมเมืองในการพิจารณาร่างสัญญาฯ และส่ง
ให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณา เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
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6.1.10 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 สํานักงานอัยการสูงสุดแจ้งว่า ได้ตรวจพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างสัญญาดังกล่าวเสร็จแล้ว โดยได้พิมพ์ยกร่างใหม่ ซึ่งจะต้องส่งร่างสัญญาดังกล่าวให้มูลนิธิหอชมเมือง
กรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญาต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งร่างสัญญาฯ ให้มูลนิธิ
หอชมเมืองกรุงเทพมหานครพิจารณา
6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2560 - 2561
ปีงบประมาณ 2560
(ไตรมาส)

ขั้นตอน/กิจกรรม

1

2

3

ปีงบประมาณ 2561
(ไตรมาส)
4

1

2

3

หมายเหตุ

4

1. เสนอ ครม.อนุมัติให้เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐ
2. ศึกษาวิเคราะห์โครงการ ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ
3. เสนอรายงานผลการศึกษาฯ ต่อ รมว. กค และเสนอรายงานต่อ สคร.
3.1 สคร. พิจารณากลั่นกรองโครงการ
3.2 คณะกรรมการนโยบายฯ เห็นชอบให้โครงการดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ
4. เสนอกระทรวงพิจารณาเสนอเรื่องการคัดเลือกเอกชนดําเนินโครงการ โดยไม่ต้องประมูล
ต่อคณะกรรมการนโยบายฯ (PPP)
5. เสนอ ครม.พิจารณายกเว้นให้กิจการตามนโยบายรัฐบาล สามารถคัดเลือกเอกชน โดยไม่ใช้วิธีประมูล
6.แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเพื่อดําเนินโครงการ โดยไม่ต้องประมูล
6.1 คัดเลือกเอกชน /ร่างสัญญาร่วมลงทุนฯ
6.2 ส่งสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาร่างสัญญา / สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณา
7. เสนอผลการคัดเลือกและร่างสัญญาร่วมลงทุนฯ ต่อ รมว. กค พิจารณาเห็นชอบ
8. ลงนามในสัญญาร่วมทุนฯ

ปีงบประมาณ 2561
ขั้นตอน/กิจกรรม

ร้อยละของขั้นตอน

ปีงบประมาณ 2561

หมายเหตุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. คณะกรรมการพิจารณาร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการหอชมเมือง
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2. ส่งร่างสัญญาให้สนง.อัยการสูงสุดตรวจร่าง / สนง.อัยการสูงสุดพิจารณา
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3. เสนอผลการคัดเลือกและร่างสัญญาร่วมลงทุนฯ ต่อ รมว. กค พิจารณา

20

4. ลงนามในสัญญาร่วมทุนฯ

10

7. ประมาณการค่าใช้จา่ ย
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รบั
9.1 หอชมเมืองกรุงเทพมหานครจะเป็นสัญลักษณ์และศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ
ด้วยการน้อมนํา “ศาสตร์พระราชา” รวมทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาที่ยั่งยืน
9.2 ที่ราชพัสดุบริเวณโครงการได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ มีถาวรวัตถุที่เป็น
เอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานครและประเทศ ก่อให้เกิดมูลค่าทางสังคมและจิตใจ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
โดยรอบ และส่งผลต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
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9.3 กรมธนารักษ์จะได้รับอาคารสิ่งปลูกสร้างอันเป็นการเพิ่มทรัพย์สินถาวรของประเทศ
9.4 กรมธนารั ก ษ์ จ ะได้ รั บ ประโยชน์ เ ป็ น ตั ว เงิ น ประกอบด้ ว ย 1) ค่ า ธรรมเนี ย มจั ด หา
ประโยชน์ 2) ค่าตอบแทนการใช้ที่ดินระหว่างก่อสร้าง และ 3) ค่าเช่าระยะเวลา 30 ปี
10. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะได้รบั
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับแผนงานที่กําหนดไว้
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน (Action plan)
12. ความเสี่ยงและแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.2.1 มีกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจทําให้โครงการไม่สามารถดําเนินการได้
ตามแผนงานที่กําหนด
12.2.2 เป็นเรื่องที่จะต้องขอรับนโยบายในระดับกระทรวง และคณะรัฐมนตรี เมื่อรัฐบาล
มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทําให้การดําเนินงานไม่ต่อเนื่อง
12.3 แนวทางการควบคุม
12.3.1 ดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอร์มการติดตามความก้าวหน้า
ของการดําเนินงาน เสนอผู้บังคับบัญชาเป็นประจําทุกสัปดาห์และทุกเดือน
12.3.2 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไข
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โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงสะพานปลา
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ สํานักบริหารทีร่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร
1. ความเป็นมา
1.1 องค์การสะพานปลาเป็นผู้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 1900 โฉนดที่
6239 - 6242 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 8-0-28.90 ไร่ เพื่อประกอบกิจการ
ขององค์การสะพานปลา ตั้งแต่ปี 2497 เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2534
ให้ อ งค์ ก ารสะพานปลาย้ า ยออกจากที่ ร าชพั ส ดุ ที่ เ ช่ า เพื่ อ นํ า ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ แ ปลงดั ง กล่ า วมาพั ฒ นา
ในเชิงธุรกิจ
1.2 เมื่อปี 2540กรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้องค์การสะพานปลาต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ
ดังกล่าว เพื่อประกอบการกิจการสะพานปลาต่อไปอีก มีกําหนด 2 ปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2540 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2541 โดยมีเงื่อนไขว่า เมื่อครบกําหนดอายุสัญญาเช่า องค์การสะพานปลาจะต้องขนย้ายออก
จากที่ ดิ น ราชพั ส ดุ ที่ เ ช่ า และส่ ง มอบคื น ให้ ก รมธนารั ก ษ์ ทั น ที ที่ สั ญ ญาเช่ า สิ้ น สุ ด ลง และกรมธนารั ก ษ์
แจ้งว่า การย้ายองค์การสะพานปลาเป็ นมติ ของคณะรัฐ มนตรีหากองค์การฯ ประสงค์จะใช้พื้นที่ดังกล่าว
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น สํ า นั ก งานต่ อ ไป ขอได้ โ ปรดเร่ ง นํ า เรื่ อ งการปรั บ เปลี่ ย นแนวทางการย้ า ยองค์ ก ารสะพานปลา
เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยด่วนก่อน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 และวันที่ 31 มีนาคม 2556
ในการให้ องค์ ก ารสะพานปลาย้า ยออกจากที่ราชพั ส ดุ แ ปลงหมายเลขทะเบี ย นที่ กท.1900 โฉนดเลขที่
6239 -6242 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ไปตั้งยังที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การสะพานปลา
ที่จังหวัดสมุทรปราการ แล้วนําที่ดินราชพัสดุแปลงดังกล่าวมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.2 เพื่อลดมลภาวะทางกลิ่นให้กับประชาชนโดยรอบพื้นที่สะพานปลา
3. เป้าหมาย
3.1 ให้องค์การสะพานปลาย้ายออกจากที่ราชพัสดุไปตั้งยังที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การ
สะพานปลาที่จังหวัดสมุทรปราการ
3.2 นําที่ดินราชพัสดุไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ากับศักยภาพของที่ดิน
4. พื้นทีด่ าํ เนินการ
ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 1900 โฉนดที่ 6239 - 6242 แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 8-0-28.90 ไร่
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงาน
6.1.1 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 มีมติเห็นชอบให้ยกเลิก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2534 เรื่องการพิจารณาโครงการย้ายองค์การสะพานปลาฯ เพื่อให้
องค์การสะพานปลาสามารถพั ฒ นาสะพานปลากรุง เทพตามแผนงานที่ ว างไว้ ซึ่ งให้อ งค์ ก ารสะพานปลา
เร่งดําเนินการจัดทํารายละเอียดโครงการที่จะพัฒนาสะพานปลาร่วมกับสํานักงานตลาดกรุงเทพมหานคร
เสนอให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการลงทุน
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6.1.2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงการคลัง
ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เป็นที่ปรึกษา
ทําการศึกษาความเหมาะสมความจําเป็น และความเป็นไปได้ในการพัฒนาสะพานปลาในภาพรวมทั้งหมด
รวมถึงการย้ายหรือพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ และพิจารณาใช้ประโยชน์จากสะพานปลาจังหวัดสมุทรปราการ
ทั้งระบบเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
6.1.3 กรมธนารักษ์ได้มีบันทึก ที่ กค 0314/6583 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 นําเสนอ
คณะรัฐมนตรีขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 และ 31 มีนาคม 2556 ให้ย้าย
สะพานปลากรุ งเทพออกจากที่ ราชพั ส ดุ แปลงดังกล่าว และนําที่ราชพัส ดุแปลงนี้มาพั ฒนาตามแนวทางที่
กระทรวงการคลังกําหนด และเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 กระทรวงการคลัง โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง (นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ) ได้มีดําริให้กรมธนารักษ์ดําเนินการรวม 4 ประการ คือ
1) เสนอเหตุผลที่ชัดเจนและมีน้ําหนักเพียงพอที่จะหักล้างข้อเสนอขององค์การสะพาน
ปลาที่เคยเสนอแผนพัฒนาไปแล้วเมื่อปี 2555
2) ให้รายงานผลการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 ที่ให้
กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ศึกษาความเหมาะสม ความจําเป็นและความเป็นไปได้
ของโครงการฯ
3) ให้มีการหารือเชิงนโยบาย กรณีการเสนอให้รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเป็น
ที่ปรึกษาโครงการ
4) ให้เพิ่มเติมข้อสรุปที่มีการศึกษาร่วมกันระหว่างกรมธนารักษ์กับศูนย์ออกแบบและ
พัฒนาเมือง เพื่อศึกษาการพัฒนาฟื้นฟูที่ดินราชพัสดุบริเวณองค์การสะพานปลาให้กรมธนารักษ์เสนอเหตุผล
ที่ชัดเจนและมีน้ําหนักเพียงพอที่จะหักล้างข้อเสนอขององค์การสะพานปลาที่เคยเสนอแผนพัฒนาไปแล้ว
เมื่อปี 2555 พร้อมทั้งให้กรมธนารักษ์พิจารณารายงานผลการดําเนินงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31
มีนาคม 2556 ที่ให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ศึกษาความเหมาะสม ความจําเป็น
และความเป็นไปได้ของโครงการฯ
6.1.4 กรมธนารั ก ษ์ ไ ด้ ป ระชุ ม หารื อ โครงการพั ฒ นาสะพานปลา เพื่ อ ดํ า เนิ น การตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่ อวันที่ 31 มี นาคม 2556 ร่วมกับ สคร. กรมทางหลวงชนบท บ.อู่กรุงเทพ จก. และศูนย์
ออกแบบพัฒนาเมือง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 สรุปได้ว่า
1) ให้ สคร. จัดส่งมติ คนร. และมติ ครม. ที่เกี่ยวกับ อสป. ให้กรมธนารักษ์
2) ให้ จัดประชุ มหารื อหน่ วยงานระดั บกระทรวง ระหว่ างกระทรวงการคลั งและ กษ.
เพื่อขับเคลื่อนมติ ครม. ปี 2556 เรื่องการโยกย้าย อสป. ให้ได้ข้อยุติ
3) รับทราบแผนพัฒนาทางเดินริม น้ํายานนาวาของศู นย์ออกแบบ และพัฒนาเมือง
(UDDC) และเพื่อให้แผนพัฒนาโครงการริมน้ํายานนาวาของ UDDC ดําเนินการต่อไปได้ กรมธนารักษ์จะประสาน
กับกระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของผลการดําเนินการ
ในเรื่องดังกล่าวต่อไป
6.1.5 ปี 2560 กระทรวงการคลังได้ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สํานักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และองค์การสะพานปลาเพื่อดําเนินการตามมติ ครม. ปี 2556 แล้ว
จํานวน 3 ครั้ง ได้ข้อยุติว่า กรมธนารักษ์จะเป็นหน่วยงานพัฒนาพื้นที่แปลงองค์การสะพานปลา โดยที่องค์การ
สะพานปลาจะใช้ประโยชน์ในพื้นที่ร่วมกับการพัฒนาของกรมธนารักษ์ และในระหว่างการพัฒนาพื้นที่องค์การ
สะพานปลาจะต้องหาพื้นที่ชั่วคราวสําหรับตลาดสะพานปลากรุงเทพและสํานักงานองค์การสะพานปลา
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6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan)
ขั้นตอน/กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2561
น้ําหนัก
หน่วยงานที่
กิจกรรม ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม พ. มิ. ก. ส. ก. รับผิดชอบ/
(ร้อยละ) ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย. เกี่ยวข้อง

1. จัดประชุมหารือระหว่าง กษ.
และกระทรวงการคลังเพื่อ
ขับเคลื่อนมติ ครม. ปี 2556
2. ทบทวนมติ ครม. ให้ อสป. ย้ายออก
จากพื้นที่
3. แจ้งองค์การสะพานปลาย้ายออก
จากพื้นที่ พร้อมติดตามผล
4. กรมธนารักษ์ศึกษาวิเคราะห์
โครงการตามมาตรา 24 แห่ง
พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนฯ
2556
5. พิจารณาผลการศึกษาวิเคราะห์
โครงการ

ธร. กค.
กษ. สคร.
อสป.

7. ประมาณการค่าใช้จา่ ย
8. แหล่งเงินทีจ่ ะใช้จ่ายตามโครงการ
การเปิดประมูล
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รบั
9.1 ลดมลภาวะทางกลิ่นให้กับประชาชนโดยรอบพื้นที่สะพานปลา
9.2 ทางราชการสามารถนําที่ดินราชพัสดุไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
9.3 ลดความแออัดของพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง
10. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะได้รบั
10.1 องค์การสะพานปลาไม่ส่งคืนพื้นที่
10.2 นโยบายการดําเนินโครงการไม่มีความชัดเจน ทําให้ไม่สามารถนําพื้นที่ไปพัฒนาให้คุ้มค่า
กับศักยภาพของที่ดินได้
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลจากการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน โดยมีการรายงานความคืบหน้าการ
ดําเนินงานทุกเดือน
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11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนงานโครงการ

ผลการ ค่าเป้าหมาย
ดําเนินงาน
2560
2561

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

เกณฑ์การให้คะแนน
1
2
3
4
5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
60
70
80
90 100

12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย √ ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสีย่ งของโครงการ
12.2.1 องค์การสะพานปลาไม่ส่งคืนพื้นที่
12.2.2 การเปลี่ยนแปลงของนโยบายของคณะรัฐมนตรี
12.3 แนวทางการควบคุม
12.3.1 ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เร่งรัด และกํากับติดตามงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไป
ตามแผนการดําเนินงานที่วางไว้
12.3.2 ทางราชการต้องมีนโยบายที่ชัดเจนและคํานึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสําคัญ
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โครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซน C
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
1. ความเป็นมา
กรมธนารักษ์ได้รับคําขอใช้ที่ราชพัสดุเพื่อใช้เป็นสถานที่ทํางานจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง
ในกรุงเทพมหานครเป็นจํานวนมาก เนื่องจากสถานที่ทํางานของหน่วยงานมีความแออัดไม่เหมาะสม บาง
หน่วยงานต้องรื้อย้ายออกจากเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ รวมทั้งเกิดหน่วยงานใหม่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและ
จากการปฏิรูประบบราชการ ทําให้กรมธนารักษ์ไม่สามารถจัดสรรที่ราชพัสดุให้หน่วยงานเหล่านี้ได้ตามที่ขอ
2. วัตถุประสงค์
การนําที่ราชพัสดุมาใช้สร้างศูนย์ราชการขนาดใหญ่ ที่มุ่งเน้นการใช้ที่ราชพัสดุให้คุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด ด้วยการนําที่ดินราชพัสดุมาใช้สร้างศูนย์ราชการขนาดใหญ่ แล้วให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงาน
มาใช้พื้นที่ร่วมกัน เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตข้าราชการตลอดจนการให้บริการประชาชน
3. เป้าหมาย
การก่อ สร้า งส่ว นขยายศูน ย์ร าชการโซน C
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ

เพื่อ รองรับ ความต้อ งการใช้ป ระโยชน์ข อง

4. พื้นที่ดําเนินการ
ที่ราชพัสดุในโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 เนื้อที่
124-1-33 ไร่ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2560
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงาน
6.1.1 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบโครงการ การ
ออกแบบการก่อสร้าง
6.1.2 ธพส. สํารวจความต้องการใช้พื้นที่ของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ
6.1.3 นําเสนอคณะกรรมการอํานวยการจัดระบบศูนย์ราชการ
6.1.4 นําเสนอกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
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6.2 แผนการดําเนินงาน (Action plan)
ปี 2561
ปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน
น้ําหนัก
(ไตรมาส)
รับผิดชอบ/
ขั้นตอน/กิจกรรม
กิจกรรม
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก. 1 2 3 4
เกีย่ วข้อง
(ร้อยละ)
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย.
กท.
1. รวบรวมความต้องการหน่วยราชการ
ผู้เช่า จัดทํา Master Plan Concept
และดําเนินการประกวดแบบ
2. ได้ผู้ชนะประกวดแบบ/จัดทําแบบ
ระยะที่ 1 การศึกษาความเป็นไปได้
โครงการ
3. นําเสนอคณะกรรมการ ธพส./กศร./
ธร./กค./ครม
4. ลงนามสัญญาเช่าพื้นที่ดําเนินการ
ระดมทุน จัดจ้างผู้รับเหมาะ/จัดทํา
แบบระยะที่ 2
5. ผู้รับเหมาดําเนินการก่อสร้าง 3 ปี
6. ส่งมอบอาคารให้ ธพส. บริหาร
อาคาร 30 ปี

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
มูลค่าโครงการประมาณ 30,000 ล้านบาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
การระดมทุนผ่านนิติบุคลลาเฉพาะกิจ Securitization เพื่อมาใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
9.1 ประชาชนได้รับการบริการรวม ณ จุดเดียว
9.2 อาคารศูนย์ราชการฯ โซน C ที่มีพื้นที่สํานักงาน 400,000 ตารางเมตร พื้นที่บริการ
ห้องประชุม ศูนย์บริการธุรกิจ ร้านค้า สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ที่จอดรถประมาณ 5,000 คัน
9.3 ลดจํานวนงบประมาณที่ภาครัฐต้องใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่อาคารสํานักงานของเอกชน
๑๐. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะได้รบั
การจราจรโดยรอบศูนย์ราชการ
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
เปรียบเทียบแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว้กับผลการดําเนินงาน และมีการรายงานให้ผู้
บริการทราบผลความคืบหน้าการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน (Action plan)
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12. ความเสี่ยงและแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/ระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.2.1 การก่อสร้างล่าช้ากว่าแผน
12.2.2 ประชาชนสูญเสียโอกาสในการรับบริการ
12.3 แนวทางการควบคุม
ดําเนินการให้เป็นไปตามกําหนดระยะเวลาและแผน
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โครงการการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า ราย บริษทั บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ สํานักบริหารทีร่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร
1. ความเป็นมา
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.51723
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 473-2-34 ไร่ เพื่อประกอบกิจการธุรกิจ
ปิโตรเลียมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับปิโตรเลียม โดยได้รับโอนกิจการและกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับ
โรงกลั่นน้ํามันทหาร กรมการพลังงาน กระทรวงกลาโหม เมื่อปี 2529 มีอายุสัญญาเช่า 30 ปี นับตั้งแต่วันที่
1 เมษายน 2528 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ต่อมาในปี 2546 กระทรวงการคลังเห็นชอบและอนุมัติตามที่
กรมธนารักษ์เสนอให้ขยายระยะเวลาการเช่าดังกล่าวต่อไปอีก 18 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่
31 มีนาคม 2576 โดยอนุโลมให้ถือเสมือนเป็นการต่ออายุสัญญาเช่าเป็นการล่วงหน้า และให้ยกเลิกสัญญาเช่า
ฉบับเดิมและจัดทําสัญญาเช่าฉบับใหม่ มีกําหนด 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2546 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2576
ซึ่งต่อมาบริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) มีความประสงค์ขอขยายระยะเวลาการเช่าต่อไปจนครบ 30 ปี
จากระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ตามสัญญาเช่าเดิม (วันที่ 1 เมษายน 2546 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2576)
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขออนุมัติสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินในการดําเนินโครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อม (3E: Efficiency Energy Environment) และกรมธนารักษ์เห็นว่า
มูลค่าของโครงการดังกล่าวที่คํานวณตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 และประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณมูลค่าของโครงการการลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2558 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558
เรื่อง แนวทางปฏิบัติสําหรับการคํานวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558 มีมูลค่ามากกว่า
5,000 ล้านบาท จึงมีความจําเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์โครงการตามรายละเอียดที่ปรากฏในมาตรา 24 แห่ง
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกาของรัฐ พ.ศ. 2556
2. วัตถุประสงค์
เพื่อบริหารสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุบริเวณโรงกลั่นน้ํามัน
3. เป้าหมาย
เพื่อให้การต่ออายุสัญญาเช่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2556
4. พื้นที่ดําเนินการ
ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.51723 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ 473-2-34 ไร่
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ดําเนินการจัดทําสัญญาร่วมลงทุน ระยะเวลา 2 ปี
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงาน
6.1.1 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) แจ้งความประสงค์ขอขยายระยะเวลาการเช่า
ที่ดินราชพัสดุบริเวณโรงกลั่นน้ํามันบางจาก แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.51723 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร จากสัญญาเช่าเดิม ซึ่งมีกําหนด 30 ปี นับตัง้ แต่วันที่ 1 เมษายน 2546 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2576
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ต่อไปอีกจนครบ 30 ปี จากระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ตามสัญญาเช่าเดิม เพื่อขออนุมัติการสนับสนุนทางการเงิน
จากสถาบันการเงินในการดําเนินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อม และกรมธนารักษ์ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการของบริษัทฯ มีมูลค่าประมาณ 12,338,396,708 บาท ประกอบด้วย
- ค่าเช่าตลอดระยะเวลา 30 ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 280,286,578 บาท
- ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่า เป็นเงิน 259,145,730 บาท
- ที่ดินราชพัสดุมูลค่า 9,709,355,000 บาท
- มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง (ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และได้ประเมินไว้เมื่อปี พ.ศ.2528)
ประมาณ 2,089,609,400 บาท
กรมธนารักษ์จึงได้หารือสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจว่า จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 หรือไม่ อย่างไร และหากต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ดังกล่าว จะต้องดําเนินการอย่างไร และเข้าสู่กระบวนการ
ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ในมาตราใด อย่างไร
6.1.2 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้มีหนังสือ ที่ กค 0820.2/063 ลงวันที่
8 ธันวาคม 2558 ตอบข้อหารือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ.2556 กรณีบริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ว่า หากมูลค่าของโครงการที่คํานวณตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณมูลค่าของ
โครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2558 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เรื่อง แนวทางปฏิบัติสําหรับการคํานวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2558 มีมูลค่าตั้งแต่
1,000 ล้านบาทขึ้นไป หรือมูลค่าที่กําหนดเพิ่มขึ้นโดยกฎกระทรวงต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน
ที่กําหนดไว้ใน พ.ร.บ.ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 ตั้งแต่หมวด 4 การเสนอโครงการ ตามมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.ร่วมลงทุนฯ
ปี 2556 เป็นต้นไป
6.1.3 กรมธนารักษ์ได้จัดให้มีการประชุมเรื่อง การดําเนินการตามพระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ราย บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ร่วมกันระหว่าง
กรมธนารักษ์ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และบริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เมื่อวันจันทร์ที่
7 มีนาคม 2559 โดยที่ประชุมได้พิจารณา กรณีบริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ขอขยายสัญญาเช่า
ที่ดินราชพัสดุ ว่าจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ตั้งแต่หมวด 4
มาตรา 24 การเสนอโครงการ โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการต้องเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ แต่หาก
บริษัทไม่ขอขยายสัญญาเช่า ก็ให้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าเดิม โดยไม่ต้องดําเนินการตาม พ.ร.บ.ร่วมลงทุนฯ
ปี 2556 ตามมาตรา 24 และที่ประชุมได้ให้บริษัทฯ พิจารณาว่า ยังมีความประสงค์ขอขยายสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ
ต่อไปหรือไม่ อย่างไร
6.1.4 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ได้มีหนังสือ ที่ 10000/038/2559 ลงวันที่
26 เมษายน 2559 แจ้งว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ในการขยายระยะเวลาการเช่าที่ดินราชพัสดุต่อไป โดยประสงค์ให้
มีการจัดทําสัญญาเช่าฉบับใหม่เพื่อขยายระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ตามสัญญาปัจจุบัน ออกไปจนครบกําหนด
ระยะเวลา 30 ปี และยินดีสนับสนุนเงินเพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทํารายงานผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการ ตาม
พ.ร.บ.ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 จํานวน 10,000,000 บาท
6.1.5 กรมธนารักษ์ได้เห็นชอบให้ดําเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการศึกษาวิเคราะห์
โครงการตามพ.ร.บ.ร่ วมลงทุ นฯ ปี 2556 ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า ง ดํ า เนิ น การจั ด จ้ า งศู น ย์ บ ริ ห ารวิ ช าการแห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการขยายระยะเวลาการเช่าที่ดินราชพัสดุ
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6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan)
ขั้นตอน/กิจกรรม
1. จัดจ้างที่ปรึกษาฯ และศึกษาวิเคราะห์
โครงการตาม พรบ.ร่วมลงทุนฯ ปี 2556
2. เสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการต่อ
รมต.กระทรวงการคลังและ สคร.
3. สคร. เสนอคณะกรรมการนโยบายฯ
4. กรมธนารักษ์ร่างสัญญาร่วมลงทุน และ
แต่งตัง้ คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35
5. กรมธนารักษ์และคณะกรรมการเห็นว่าไม่
ควรใช้วธิ ีการคัดเลือกโดยวิธีประมูล
ตามมาตรา 38 เสนอ สคร. และ
คณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณา
6. นําผลการคัดเลือกเสนอ สคร. เพื่อเสนอ
ความเห็นต่อ รมต. กระทรวงการคลัง แก้ไข
ร่างสัญญา และส่งร่างสัญญาให้สํานักงาน
อัยการสูงสุดพิจารณา
7. รมต. กระทรวงการคลังนําเสนอ ครม.
8. ครม. เห็นชอบกรมธนารักษ์ลงนามในสัญญา
ร่วมลงทุน

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)
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ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงานที่
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก. รับผิดชอบ/
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย. เกี่ยวข้อง
กท. /
สคร. กท.

20
20
20
-

-

-

7. ประมาณการค่าใช้จา่ ย
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รบั
การพัฒนาที่ราชพัสดุให้คุ้มค่ากับศักยภาพของที่ดิน
10. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะได้รบั
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ติดตามผลความคืบหน้าโครงการตามแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นรายเดือน
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน (Action plan)
12. ความเสี่ยงและแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
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12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.2.1 มีกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทําให้โครงการไม่สามารถดําเนินการได้ตาม
แผนงานที่กําหนด
12.2.2 เป็นเรื่องที่จะต้องขอรับนโยบายในระดับกระทรวง และคณะรัฐมนตรี เมื่อรัฐบาลมี
การเปลี่ยนแปลงบ่อย ทําให้การดําเนินงานไม่ต่อเนื่อง
12.3 แนวทางการควบคุม
12.3.1 ดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอร์มการติดตามความก้าวหน้า
ของการดําเนินงาน เสนอผู้บังคับบัญชาเป็นประจําทุกสัปดาห์และทุกเดือน
12.3.2 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไข
12.3.3 สร้างความเข้าใจกับผู้บริหารเพื่อขอรับนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา
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โครงการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ สํานักบริหารทีร่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร
1. ความเป็นมา
กระทรวงการคลัง กองทัพอากาศ และกรมการบินพาณิชย์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกรมท่าอากาศยาน)
ได้ ร่ วมทํ าข้ อตกลงกั บ บริ ษั ท การท่ าอากาศยานไทย จํ ากั ด (มหาชน) การใช้ ประโยชน์ สนามบิ นดอนเมื อง
(บางส่วน) และสนามบินส่วนภูมิภาค ได้แก่ สนามบินเชียงใหม่ (บางส่วน) สนามบินเชียงราย สนามบินภูเก็ต
สนามบินหาดใหญ่ และสนามบินสุว รรณภูมิ ฉบับ ลงวัน ที่ 30 กัน ยายน 2545 และฉบับ ปรับ ปรุง แก้ไ ข
ฉบับ ลงวัน ที่ 28 กัน ยายน 2547 อนุญ าตให้ ทอท. ใช้ป ระโยชน์ใ นที่ร าชพัส ดุ สนามบิน ดอนเมือ ง
สนามบินเชียงใหม่ สนามบินเชียงราย สนามบินภูเก็ต สนามบินหาดใหญ่ และสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อดําเนิน
กิจการท่าอากาศยาน มีกําหนด 50 ปี (30 ปี ให้ต่ออีก 10 ปีรวม 2 ครั้ง) นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2545
เป็ น ต้ น ไป โดยกํ า หนดค่ า ตอบแทนการใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ร าชพั ส ดุ จ าก บริ ษั ท ท่ า อากาศยานไทย จํ า กั ด
(มหาชน) ดังนี้
1) สนามบินดอนเมือง เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 5 ของรายได้ทั้งหมดของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน) โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นในช่วงปีบัญชีนั้น ๆ จนกว่าจะมีการเปิดใช้ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และหลังจากนั้นให้มีการปรับอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุตามผลการศึกษาของ
ที่ปรึกษาที่จะจัดหาโดยกรมธนารักษ์
ทั้งนี้ ให้มีค่าตอบแทนขั้นต่ําเป็นเงิน 500 ล้านบาทต่อไป และปรับเพิ่มตามดัชนีผู้บริโภค
ซึ่ง ประกาศโดยสํา นักดัช นีเ ศรษฐกิจ การค้า กรมการค้า ภายใน จนกว่า จะยกเลิก สนามบิน ดอนเมือ งเป็น
สนามบินพาณิชย์หลักของประเทศ จึงจะไม่มีอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ําดังกล่าว
2) สนามบินส่วนภูมิภาค ได้แก่ สนามบินเชียงใหม่ (บางส่วน) สนามบินเชียงราย สนามบินภูเก็ต
และสนามบินหาดใหญ่ เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ทั้งหมดของ ทอท. อันเกิดจากการใช้ประโยชน์
สนามบินภูมิภาคแต่ละแห่ง โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในช่วงปีบัญชีนั้นๆ จนกว่าจะมีการเปิดใช้ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และหลังจากนั้นให้มีการปรับอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ตามผลการศึกษาของที่ปรึกษา
ที่จะหาโดยกรมธนารักษ์
การปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนตามข้อ 1) และ 2) จะต้องคํานึงถึงผลการดําเนินงานของการ
ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยอันเกิดจากสนามบินดอนเมืองและสนามบินอนุญาตแต่ละแห่งประกอบด้วย
3) สนามบินสุวรรณภูมิ เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 5 ของรายได้ทั้งหมดของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย
จํากั ด (มหาชน) โดยไม่ หั กค่าใช้ จ่ ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้ งนี้ ค่าตอบแทนการใช้ ประโยชน์ขั้ นต่ําต้ องไม่น้อยกว่าที่
เรียกเก็บจากท่าอากาศยานกรุงเทพ ในปีสุดท้ายก่อนเปิดใช้สนามบินสุวรรณภูมิ (ประมาณ 704.59 ล้านบาท)
ทั้งนี้ สนามบินสุวรรณภูมิเปิดใช้เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 เมื่อใช้ประโยชน์ครบ 10 ปี (2559) ให้
ปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ตามผลการศึกษาของกรมธนารักษ์
2. วัตถุประสงค์
เพื่อ ปรับ ปรุง อัต ราค่า ตอบแทนการใช้ป ระโยชน์ที่ร าชพัส ดุข องท่า อากาศยานดอนเมือ ง
ท่าอากาศยานภูมิภาค (เชียงใหม่, เชียงราย, ภูเก็ตและหาดใหญ่) และท่าอากาศสุวรรณภูมิ ให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การให้การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยใช้ประโยชน์
ในที่ราชพัสดุที่อยู่ในความปกครองดูแลและใช้ประโยชน์ของ กรมการบินพาณิชย์/กองทัพอากาศ
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3. เป้าหมาย
เพื่อปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุของ บริษัท การท่าอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน)
4. พื้นทีด่ าํ เนินการ
ที่ดินราชพัสดุบริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูมิภาค (เชียงใหม่, เชียงราย,
ภูเก็ต และหาดใหญ่) และท่าอากาศสุวรรณภูมิ
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ดําเนินการปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานภูมิภาค (เชียงใหม่, เชียงราย, ภูเก็ต และหาดใหญ่) และท่าอากาศสุวรรณภูมิ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 - 2564
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงาน
1) กํ า หนดค่ า ตอบแทนการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ร าชพั ส ดุ ส นามบิ น ดอนเมื อ งและสนามบิ น
ส่วนภูมิภาค (สนามบินเชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต และหาดใหญ่) แบบวิธีแบ่งส่วนรายได้ (Revenue Sharing)
แต่เนื่องจากเดิมได้มีการกําหนดระยะเวลาไว้ 5 ปี นับตั้งแต่งวดปี 2550 ซึ่งระยะเวลาได้สิ้นสุดไปลงแล้วเมื่อปี
2554 ดั งนั้ น จึ งเห็ นสมควรกํ าหนดระยะเวลาเรี ยกเก็ บค่ าตอบแทนฯ มี กํ าหนด 10 ปี นั บตั้ งแต่ งวดปี 2550
ถึงปี 2559 สําหรับสนามบินที่มีผลการดําเนินงานกําไรให้เรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์สนามบิน
ในอัตราร้อยละ 5 และสนามบินที่มีผลการดําเนินการขาดทุนให้เรียกเก็บค่าตอบแทนฯ ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้
โดยไม่ หั กค่ าใช้ จ่ ายใด ๆ ทั้ งสิ้ นในช่ วงปี บั ญชี นั้ นๆ มี กํ าหนดถึ งปี 2559 และหลั ง จากนั้ น ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ โดยให้เป็นไปตามผลการเจรจาตกลงระหว่างกรมธนารักษ์ ทอท. และหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่ต่ํากว่าผลประโยชน์ที่เรียกเก็บเดิม
2) มอบหมายให้สํานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุพิจารณากําหนดค่าตอบแทน
การใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุสนามบินสุวรรณภูมินับตั้งแต่งวดปี 2560 เป็นต้นไป ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ
เจรจากับ ทอท. ในการกําหนดค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุจากผลการศึกษาของที่ปรึกษา
3) มอบหมายให้สํานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุพิจารณากําหนดค่าตอบแทน
การใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุสนามบินดอนเมือง สนามบินอนุญาตในส่วนภูมิภาค นับตั้งแต่งวดปี 2560 เป็นต้นไป
ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการกําหนดค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุจากที่ปรึกษา
4) สํานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุมีบันทึกแจ้งว่า กรมธนารักษ์ได้มีนโยบายให้
นําหลักเกณฑ์การกําหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ใ นที่ราชพัสดุแปลงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
มาใช้เ ป็น เกณฑ์ใ นการกํา หนดอัต ราค่า ตอบแทนการใช้ป ระโยชน์ใ นที่ร าชพัส ดุส นามบิน ทั่ว ประเทศ จึง
ยกเลิกการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคาะห์แนวทางการกําหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่
ราชพัสดุส นามบินดอนเมือง สนามบินเชียงใหม่ สนามบินภูเก็ต และสนามบินหาดใหญ่ และคณะทํางาน
พิจารณาได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกําหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้กําหนดการเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์เป็น 2 ส่วน
ส่ว นที่ 1 อัต ราร้อ ยละ 5 ของรายได้ทั้ง หมดอัน เกิด จากสนามบิน สุว รรณภูมิ โดยไม่หัก
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นในช่วงปียัญชีนั้น ๆ
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ส่วนที่ 1 อัตราร้อยละชองมูลค่าทรัพย์สิน (ROA) ตามประเภททรัพย์สินประกอบด้วย
กลุ่มกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้เชิงพาณิชย์ (Commercial) คิดร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินต่อปีกลุ่มกิจกรรม
ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้เชิงพาณิชย์ (Non - Commercial) ไม่เรียกเก็บเขตปลอดอากร (Free Zone)
คิดร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินต่อปี และพื้นที่พัฒนาโครงการใหม่ คิดร้อยละ 2 ของมูลค่าทรัพย์สินต่อปี
5) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดําเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณาการกําหนดค่าตอบแทนการใช้
ประโยชน์ ที่ ร าชพั ส ดุ ข องสนามบิ น สุ ว รรณภู มิ แ ละสนามบิ น ดอนเมื อ ง โดยการกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ อั ต รา
ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุแปลงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมาใช้เป็นเกณฑ์ในการกําหนดอัตรา
ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุสนามบินทั่วประเทศ
6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan)
ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุสนามบินดอนเมือง และสนามบินภูมิภาค (เชียงใหม่,
เชียงราย, ภูเก็ต และหาดใหญ่)
ขั้นตอนการดําเนินการ

ปี 2560

ปีงบประมาณ

พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 2561 2562 2563 2564

1 จัดจ้างที่ ปรึกษากําหนดค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ (พธ.)
2 เชิญ ทอท. มาตกลงเจรจาค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์
3 เสนอท่ านอธิบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งสํานักกฎหมายแก้ไขระเบี ยบ
4 เรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ตามระเบี ยบ

ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุสนามบินสุวรรณภูมิ
ขั้นตอนการดําเนินการ

ปี 2560

ปีงบประมาณ

พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 2561 2562 2563 2564

เรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ตามระเบี ยบ

7. ประมาณการค่าใช้จา่ ย
8. แหล่งเงินทีจ่ ะใช้จ่ายตามโครงการ
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รบั
กรมธนารักษ์ได้รับค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน) ที่มีมูลค่าสูงขึ้นตามที่กําหนดไว้ในระเบียบฯ
10. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะได้รบั
-
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11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลจากการดําเนินงานกับแผนการดําเนินงานที่กําหนด
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนงาน
โครงการ

ผลการ
ดําเนินการ
2560

ค่า
เป้าหมาย
2561

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

เกณฑ์การให้คะแนน
1
ร้อยละ
60

2
3
4
ร้อยละ ร้อยละ 80 ร้อยละ
90
70

5
ร้อยละ
100

12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย √ ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
 ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสีย่ งของโครงการ
12.2.1 กรณีสนามบินดอนเมืองและสนามบินส่วนภูมิภาคขึ้นอยู่กับผลการศึกษาของบริษัท
ที่ปรึกษา การเจรจาระหว่างกรมธนารักษ์กับ ทอท. และผลประกอบการของ ทอท.
12.2.2 กรณี สนามบินสุวรรณภูมิขึ้นอยู่กับผลการศึกษาของบริษั ทที่ปรึกษา การเจรจา
ระหว่างกรมธนารักษ์กับ ทอท. และผลประกอบการของ ทอท.
12.3 แนวทางการควบคุม
เป็นเรื่องปัจจัยภายนอกและนโยบาย ไม่สามารถควบคุมได้
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โครงการการจัดให้บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) เช่า/บริหาร
ระบบท่อส่งน้าํ สายหลักในภาคตะวันออก
หน่วยงานรับผิดชอบ กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
1. ความเป็นมา
1.1 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2535 และวันที่ 12 กันยายน 2535 อนุมัติ
ให้จัดตั้ง บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด ( East Water) เพื่อเป็นองค์กรหลัก
ในการพัฒนาและดูแลระบบท่อส่งน้ําดิบสายหลักในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก โดยให้กระทรวงการคลัง
เป็นผู้ประสานงานให้บริษัทฯ เช่า/บริหารทรัพย์สินจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.2 กรมธนารักษ์ได้รับมอบทรัพย์สินท่อส่งน้ําจากหน่วยงานของรัฐและส่งมอบให้บริษัทฯ
ดําเนินการแล้ว จํานวน 3 โครงการ คือ
1.2.1 โครงการที่จัดทําสัญญาเช่าแล้ว 1 โครงการ คือ โครงการท่อส่งน้ําดอกกราย ระยะเวลา
30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2537 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566
1.2.2 โครงการที่อยู่ระหว่างจัดทําสัญญาเช่า 2 โครงการ คือ โครงการหนองปลาไหลหนองค้อ
และโครงการหนองค้อ-แหลมฉบัง (ระยะที่ 2) โดยเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนร้อยละ 7 ของรายได้จาก
การขายน้ําดิบตามเส้นท่อ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อบริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจ
3. เป้าหมาย
ดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน พ.ศ. 2556
4. พื้นที่ดําเนินการ
จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงาน
อยู่ร ะหว่า งกรมธนารัก ษ์ห ารือ สํา นัก งานคณะกรรมการนโยบายรัฐ วิส าหกิจ เกี ่ย วกับ
แนวทางในการจัดให้บริษัทฯ เช่ากรณีดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ร่วมทุน พ.ศ. 2556
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6.2 แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอน/กิจกรรม

จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา
ทบทวนผลการศึกษาการกําหนด
อัตราค่าตอบแทนระบบท่อส่งน้ํา
สายหลักในภาคตะวันออกที่ได้
ศึกษาไว้เมือ่ ปี 2550

ปีงบประมาณ 2561
หน่วยงานที่
น้ําหนัก
กิจกรรม ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก. รับผิดชอบ/
(ร้อยละ) ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย. เกี่ยวข้อง
บภ.

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
8. แหล่งเงินทีจ่ ะใช้จ่ายตามโครงการ
9. ประโยชน์ที่จะได้รบั
9.1 โครงการท่อส่งน้ําดอกกราย และท่อส่งน้ําหนองค้อ - แหลมฉบัง (ระยะที่ 1) (จัดทําสัญญา
แล้ว) มูลค่าโครงการ 722.09 ล้านบาท
9.2 โครงการท่อส่งน้ําหนองปลาไหล - หนองค้อ มูลค่าโครงการ 2,205.19 ล้านบาท
9.3 โครงการท่อส่งหนองค้อ - แหลมฉบัง (ระยะที่ 2) มูลค่าโครงการ 254.87 ล้านบาท
รวมมูลค่าทั้ง 3 โครงการ 3,182.15 ล้านบาท
10. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะได้รบั
10.1 โครงการท่อส่งน้ําดอกกราย และท่อส่งน้ําหนองค้อ - แหลมฉบัง (ระยะที่ 1) (จัดทําสัญญา
แล้ว) มูลค่าโครงการ 722.09 ล้านบาท
10.2 โครงการท่อส่งน้ําหนองปลาไหล - หนองค้อ มูลค่าโครงการ 2,205.19 ล้านบาท
10.3 โครงการท่อส่งหนองค้อ - แหลมฉบัง (ระยะที่ 2) มูลค่าโครงการ 254.87 ล้านบาท
รวมมูลค่าทั้ง 3 โครงการ 3,182.15 ล้านบาท
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตาม Action Plan
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ตัวชีว้ ัด
ร้อยละความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงาน (Action plan)

ผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมา
ค่าเป้าหมาย
2558 2559 2560
-

-

-

100

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

60

70

80

90

5
100

12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
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12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/ระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.3 แนวทางการควบคุม
-
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โครงการศูนย์ทพี่ กั อาศัยสําหรับผูส้ ูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) บนที่ราชพัสดุ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
1. ความเป็นมา
เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ปัจจุบันมี
ผู้สูงอายุประมาณ 10 ล้านคน หรือร้อยละ 15.92 ของประชากรทั้งประเทศ และจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
โดยสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2568 ซึ่งจะมีจํานวนผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 20 และจะส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น การสร้างที่พักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุ จึงเป็นนโยบายสําคัญ
ของรัฐบาลและมีความจําเป็นเร่งด่วนที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องจัดทําโครงการเพื่อรองรับ และเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ให้ความเห็นชอบ
มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุที่กระทรวงการคลังเสนอ 4 มาตรการ ประกอบด้วย 1) การจ้างงานผู้สูงอายุ
2) การสร้างที่พักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex) 3) สินเชื่อที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ (Reverse
Mortgage) และ 4) การบูรณาการระบบบําเหน็จบํานาญ โดยให้กรมธนารักษ์สนับสนุนที่ราชพัสดุเพื่อดําเนิน
โครงการ "ศูนย์ที่พักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร" (Senior Complex) ภายใต้หลักประชารัฐและให้
ดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างที่พักอาศัยพร้อมอุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของ
ผู้สูงอายุ มีระบบการดูแลสุขภาพและสวัสดิการอื่น ๆ แบบครบวงจร
2.2 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและลดงบประมาณรายจ่ายในการดูแลผู้สูงอายุ
2.3 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศผ่านการพัฒนาโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์
3. เป้าหมาย
เพื่อให้ผู้สูงอายุมีที่พักอาศัยบนที่ดินราชพัสดุ พร้อมอุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม
กับการดํารงชีวิตของผู้สูงอายุโดยเฉพาะ มีระบบการดูแลสุขภาพและสวัสดิการอื่น ๆ แบบครบวงจร
4. พื้นที่ดําเนินการ
ที่ดินราชพัสดุทั่วประเทศ
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงาน
ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
6.1.1 วันที่ 8 มกราคม 2561 ประชุมหารือร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการฯ ในพื้นที่สมุทรปราการ
6.1.2 วันที่ 23 มกราคม 2561 ประชุมหารือร่วมกับ บ. ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ Senior Complex
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6.2 แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอน/กิจกรรม
1.จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอใช้
ที่ราชพัสดุ / จัดเตรียมข้อมูลเพื่อ
กําหนด (ร่าง) เงื่อนไข TOR ในการ
คัดเลือกผู้ประกอบการ
3. ติดตาม ประสานงานและวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณา
อนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ / คัดเลือก
ผู้ประกอบการเพื่อดําเนินโครงการ
Senior Complex
4. พิจารณาอนุญาตให้ใช้ / เช่าที่ราชพัสดุ
เพื่อดําเนินโครงการ Senior
Complex

ปีงบประมาณ 2561
หน่วยงานที่
น้ําหนัก
กิจกรรม ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก. รับผิดชอบ/
(ร้อยละ) ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย. เกี่ยวข้อง
25
25

บภ. /
กระทรวง พม.
สศค. คณะ
แพทยศาสตร์
โรงพยาบาล
รามาธิบดี

30

20

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
200,000 บาท
8. แหล่งเงินทีจ่ ะใช้จ่ายตามโครงการ
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2561
9. ประโยชน์ที่จะได้รบั
9.1 ผู้สูงอายุมีที่พักอาศัยบนที่ดินราชพัสดุ พร้อมอุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมกับ
การดํารงชีวิตของผู้สูงอายุโดยเฉพาะ มีระบบการดูแลสุขภาพและสวัสดิการอื่น ๆ แบบครบวงจร
9.2 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและประหยัดงบประมาณรายจ่ายในการดูแลผูส้ ูงอายุ
10. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะได้รบั
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลจากการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน โดยมีการรายงานความคืบหน้า
การดําเนินงานทุกเดือน
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11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ตัวชีว้ ัด
ระดับความสําเร็จการพิจารณา
อนุญาตให้ใช้ / เช่าที่ราชพัสดุ
เพื่อดําเนินโครงการ Senior
Complex อย่างน้อย 1 แห่ง

ผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมา
2558

2559

-

-

ค่า
2560 เป้าหมาย

ร้อยละ*
60

4

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

-

1

2

2

4

หมายเหตุ * ปีงบประมาณ 2560 ผลการดําเนินงานคิดเป็นร้อยละ 60 ของแผนการดําเนินงาน
12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/ระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.2.1 ศูนย์ที่พักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex) เป็นโครงการเช่าระยะยาว
(Leasehold) ผู้ได้รับสิทธิการเช่าจะไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน จึงต้องกําหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการเสนอ
โครงการ ที่มีความคุ้มค่า สร้างแรงจูงใจให้ผสู้ นใจเข้าร่วมโครงการ
12.2.2 การดําเนินการศูนย์ที่พักอาศัยสําหรับผูส้ ูงอายุ (Senior Complex) ให้สมั ฤทธิ์ผล
จะต้องนําแนวคิดนอกกรอบภายใต้ระเบียบกฎหมายที่มอี ยู่มาใช้ในการขับเคลื่อนโครงการ เพื่อตอบสนอง
ความสําเร็จของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
12.3 แนวทางการควบคุม
ทางราชการต้องกําหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการพัฒนาศูนย์ที่พักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุ
(Senior Complex) เสนอรูปแบบ ทําการออกแบบและการก่อสร้างโครงการให้ถูกต้องตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และมีแผนบริหารจัดการที่ชัดเจนตลอดอายุโครงการ
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โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา
หน่วยงานรับผิดชอบ กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
1. ความเป็นมา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2531 เห็นชอบให้บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล
จํากัด เป็นผู้บริหารจัดการท่าเรือสงขลาและภูเก็ต บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จํากัด เข้าบริหารจัดการ
ท่าเรือสงขลา โดยการจัดทําสัญญาครั้งแรกมีกําหนดระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่ 21 ตุลาคม 2531 - 20
ตุลาคม 2541 ภายหลังกระทรวงการคลังได้เห็นชอบให้กรมธนารักษ์ต่ออายุสัญญาให้แก่บริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง
โดยสัญญาฉบับล่าสุด (สัญญาการจัดการบริหารงานและดําเนินกิจการท่าเรือ ณ ท่าเรือสงขลา สัญญาหมายเลขที่
1/2551 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2551) มีกําหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม2551 - 20
ตุลาคม 2556 ต่อมาในปี 2553 บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จํากัด เสนอแผนการเพิ่มศักยภาพของท่าเรือ
ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหน้าท่าและติดตั้งเครนหน้าท่า 3 ตัว พร้อมทั้งปรับปรุงลานตู้สินค้าเพิ่มเติม
สิ่งอํานวยความสะดวกด้วยเงินลงทุนประมาณ 1,854 ล้านบาทและขอขยายอายุสัญญาฯ ออกไปอีก 25 ปี
(ตั้งแต่ปี 2557 - 2581) เพื่อพัฒนาศักยภาพที่ดินราชพัสดุและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ด้านการคมนาคม
การขนส่งทางน้ํา ตลอดจนสนับสนุนและรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางน้ํา ซึ่งเป็นตัวแปร
สําคัญในการพัฒนาศักยภาพการขนส่งของไทย ตามที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อรองรับโอกาสและการแข่งขันที่จะมาพร้อมกับ AEC ในอนาคต
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลาให้เป็นท่าเรือหลักสําหรับการนําเข้าและส่งออกสินค้าของ
ของภาคใต้ตอนล่าง
2.2 เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถของท่าเรือน้ําลึก ให้สามารถรองรับความต้องการในการขนส่งสินค้า
ให้สามารถแข่งขันกับท่าเรือปีนัง ประเทศมาเลเซียเพื่อลดความสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ อีกทั้งจะช่วยสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ในอนาคต
3. เป้าหมาย
ดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน พ.ศ. 2556
4. พื้นที่ดําเนินการ
บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ สข.1029 และ สข. 1030 ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา เนื้อที่ประมาณ 78 - 2 - 96.2 ไร่
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงาน
1) กรมธนารักษ์ได้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 โดยเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือ
สงขลาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ให้ความเห็นชอบ
ในหลักการของโครงการและให้กระทรวงการคลังดําเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

52

2) กรมธนารักษ์ได้ เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการพัฒนา
ปรับปรุงท่าเรือสงขลา ตามนัยมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการประชุม ครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
3) ดําเนินการตามนัยมาตรา 69 (1) แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2556 ตามหมวด 5 การดําเนินโครงการ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยดําเนินการตาม
มาตรา 33 วรรคหนึ่ง ด้วยการจัดทําร่างประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุน ร่างขอบเขตของโครงการ
และร่างสัญญาร่วมลงทุน รวมทั้งดําเนินการมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยมีคําสั่งกรมธนารักษ์ที่
335/2558 สั่ง ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมดําเนิน
โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา
4) ได้เสนอให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบวิธีการคัดเลือกเอกชน ร่าง
เอกสารตามมาตรา 33 รวมทั้งกําหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา ตามมาตรา 36 (1) (2) และ
มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2556 ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่
14 มิถุนายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้มีมติให้คัดเลือกเอกชนโดยวิธีประมูลและให้กรมธนารักษ์
แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อยกร่างเอกสารตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง รวมทั้งกําหนดหลักประกันซองและหลักประกัน
สัญญาแล้วเสนอให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณา
5) กรมธนารักษ์ได้มีคําสั่ง ที่ 327/2559 สั่ง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 แต่งตั้ง
คณะทํางานจัดทําร่างเอกสารตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2556 และกําหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา
6) คณะทํางานจัดทําร่างเอกสารฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559
และได้มีการศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 เพื่อ
ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาดํ า เนิ น งานของคณะทํ า งานจั ด ทํ า ร่ า งเอกสารฯ และได้ มี ก ารประชุ ม
คณะทํางานจัดทําร่างเอกสารฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติว่า เห็นควร
จ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการตามมาตรา 33 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ
พ.ศ. 2556 โดยดําเนินการตามข้อสังเกตของคณะทํางานฯ ร่วม
7) กรมธนารักษ์ได้เสนอผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทําร่างเอกสารฯ ต่อคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 และได้ขอให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบให้กรมธนารักษ์จ้างที่ปรึกษา เพื่อดําเนินการดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกฯ
ได้ให้ความเห็นชอบตามที่กรมธนารักษ์เสนอแล้ว
6.2 แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอน/กิจกรรม

1. ประชุมคณะกรรมการฯ คัดเลือก
เอกชน (มีมติให้คัดเลือกเอกชน
โดยวิธีประมูล) (ต.ค.-พ.ย. 59)
2. คณะกรรมการคัดเลือกมีมติให้
กรมธนารักษ์จา้ งที่ปรึกษาเพือ่
จัดทําร่างเอกสารตามมาตรา 33
(ธ.ค.-ม.ค. 60)

ปีงบประมาณ 2561
หน่วยงานที่
น้ําหนัก
กิจกรรม ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก. รับผิดชอบ/
(ร้อยละ) ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย. เกี่ยวข้อง
บภ.
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ขั้นตอนการดําเนินงาน

3. ศึกษาดูงาน (มี.ค. 60)
4. ธร.ดําเนินการจ้างที่ปรึกษาและ
รับงานจากที่ปรึกษา (มี.ค.-มิ.ย.60)
5. คณะกรรมการคัดเลือก (ก.ค.-พ.ย.
60)
5.1 ให้ความเห็นชอบร่างเอกสาร
ตามมาตรา 33 และดําเนินการ
คัดเลือกเอกชน
5.2 เสนอผลการคัดเลือกต่อ สคร.
เพื่อเสนอความเห็นต่อ รมว.
กระทรวงการคลัง
5.3 เสนอร่างสัญญาให้สํานักงาน
อัยการสูงสุดพิจารณา
6. กระทรวงการคลังนําเสนอผลการ
คัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาให้
คณะรัฐมนตรีพจิ ารณา
7. คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
8. ลงนามในสัญญา

ปีงบประมาณ 2561
หน่วยงานที่
น้ําหนัก
กิจกรรม ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก. รับผิดชอบ/
(ร้อยละ) ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย. เกี่ยวข้อง
บภ.

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
8. แหล่งเงินทีจ่ ะใช้จ่ายตามโครงการ
9. ประโยชน์ที่จะได้รบั
9.1 ผลประโยชน์ทางตรง
9.1.1 ผลประโยชน์ตอบแทน
1) กรมธนารัก ษ์ใ นฐานะผู ้บ ริห ารจัด การที ่ร าชพัส ดุไ ด้ร ับ รายได้จ ากค่า เช่า
ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนกับปริมาณการขยายตัวของจํานวนสินค้าผ่านท่าเรือ หรือผลการดําเนินงาน
ที่บริษัทฯ ผู้ได้รับสิทธิดําเนินโครงการได้รับภายหลังจากการเพิ่มประสิทธิภาพของท่าเรือสงขลาแล้ว
2) รายได้และค่าธรรมเนียมที่หน่วยงานอื่นได้รับจากการดําเนินธุรกิจท่าเรือ เช่น
ภาษีจากการนําเข้าและส่งออก
9.1.2 ทรัพย์สินของรัฐมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามมูลค่าการลงทุนของผู้ได้รับสิทธิการดําเนินโครงการ
9.1.3 เกิดการจ้างงาน ทําให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น
ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้อีกทาง
9.1.4 ภาครัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น
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9.2 ผลประโยชน์ทางอ้อม
9.2.1 การเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาค ทําให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้
9.2.2 เกิดแรงกระตุ้นให้มีการก่อสร้างท่าเรือน้ําลึกที่มีมาตรฐานสากลแห่งใหม่เพื่อรองรับ
การขนส่งทางเรือในเส้นทางใหม่โดยไม่ต้องอ้อมแหลมมลายู ซึ่งช่วยลดระยะทางและต้นทุนในการเดินเรือ
9.2.3 การผลักดันโครงการสร้างโครงข่ายระบบคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างฝั่งอันดามัน
และอ่าวไทยลักษณะสะพานเศรษฐกิจให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อรองรับการกระจายสินค้าจากท่าเรือน้ําลึก
ทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าแห่งใหม่ของโลกตะวันตกและโลกตะวันออก
เชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกโดยไม่ต้องอ้อมแหลมมลายู
10. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะได้รบั
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงาน (Action Plan)
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงาน (Action plan)

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ค่าเป้าหมาย
เกณฑ์การให้คะแนน
ปี 58 ปี 59 ปี 60
ปี 61
๑
๒
๓
๔
๕
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
60
70
80
90 100
๑๐๐

12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/ระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.3 แนวทางการควบคุม
ประสาน ติดตามผลการพิจารณาอย่างต่อเนื่อง
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โครงการนําทีร่ าชพัสดุมาสนับสนุนการเกษตรอย่างยั่งยืน
หน่วยงานรับผิดชอบ กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
1. ความเป็นมา
กรมธนารักษ์ได้กําหนดโครงการนําที่ราชพัสดุมาสนับสนุนการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการ
ร่วมกับการดําเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และการทําเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมภาคเกษตรกรรมและสร้างความเข้มแข็งในภาคเกษตรกรรม
ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เช่าที่ราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตรที่ทํา
การเกษตรตามรูปแบบเดิมได้มีการปรับเปลี่ยนการทําการเกษตรเป็นแบบเกษตรยั่งยืน ตามแนวทางการดําเนิน
โครงการเกษตรทฤษฎี ใหม่ และการทํ าเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ งกรมธนารักษ์จะ
ให้การสนับสนุน โดยการยกเว้นค่าเช่าที่ราชพัสดุเป็นระยะเวลา 6 ปี ให้กับผู้เช่าที่ดินราชพัสดุที่ได้รับการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และการทําเกษตรอินทรีย์
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาที่ราชพัสดุตามภารกิจหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตรปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ทําการเกษตรจากรูปแบบเดิมเป็นทําการเกษตรผสมผสาน ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
การทําเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนและเพิ่มความเข้มแข็งให้เกษตรกรมีรากฐานที่มั่นคง
2.3 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตรและเพิ่มศักยภาพในการ
พึ่งพาตนเอง เสริมสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและมีรายได้ที่มั่นคง
3. เป้าหมาย
ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และการทํา
เกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในปีงบประมาณ 2561 จํานวน 150 สัญญา
4. พื้นที่ดําเนินการ
ที่ดินราชพัสดุที่จัดให้เช่าเพื่อประกอบการเกษตร ในพื้นที่ 77 พื้นที่ (กรุงเทพฯ และในส่วนภูมิภาค
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
6. แผนและผลการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอน/กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2561
หน่วยงานที่
น้ําหนัก
กิจกรรม ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก. รับผิดชอบ/
(ร้อยละ) ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย. เกี่ยวข้อง
บภ.
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7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
8. แหล่งเงินทีจ่ ะใช้จ่ายตามโครงการ
9. ประโยชน์ที่จะได้รบั
9.1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้เช่าที่ดินราชพัสดุให้ดีขึ้น สามารถประกอบอาชีพได้
อย่างมั่นคงและมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น
9.2 เป็นการพัฒนาที่ดินราชพัสดุให้เกิดความคุ้มค่าและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
9.3 เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
10. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะได้รบั
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงาน (Action Plan)
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงาน (Action plan)

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ค่าเป้าหมาย
เกณฑ์การให้คะแนน
ปี 58 ปี 59 ปี 60
ปี 61
๑
๒
๓
๔
๕
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
๑๐๐
60
70
80
90 100

12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/ระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.3 แนวทางการควบคุม
ประสาน ติดตามผลการพิจารณาอย่างต่อเนื่อง
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โครงการนําทีร่ าชพัสดุมาสนับสนุนพืน้ ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
1. ความเป็นมา
ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการดําเนินการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค พร้อมทั้งรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้การบริหารงาน
เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค และเพิ่มการจ้างงานอันจะเป็นการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชน
และแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศ จึงมีคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. 2557 เพื่อส่งเสริมการค้า
และการลงทุนของประเทศตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยใช้ประโยชน์ จากความเชื่อมโยงด้าน
คมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียนและข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน ซึ่งคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้มีประกาศฯ ที่ 1/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 กําหนดพื้นที่ระยะที่ 1
ประกอบด้วย ตาก สระแก้ว สงขลา มุกดาหาร และตราด และประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ที่ 2/2558 ลงวันที่ 24 เมษายน 2558 กําหนดพื้นที่ระยะที่ 2 ประกอบด้วย หนองคาย
กาญจนบุรี เชียงราย นครพนม และนราธิวาส โดยในระยะที่ 1 ได้นําพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย
มาดําเนินการขับเคลื่อนด้วยเพื่อให้ทันรองการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รัฐบาลได้มีมาตรการ
สนับสนุนและส่งเสริมต่างๆ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การให้สิทธิประโยชน์การลงทุนทั้งที่เป็นรูปแบบ
ภาษีและไม่ใช่ภาษี และการตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน และมาตรการอํานวยความสะดวกอื่น ๆ
ในด้านการจัดหาที่ดินของรัฐเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รัฐบาลเล็งเห็นว่า หากใช้วิธีการ
ปกติอาจทําให้เกิดความล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติจึงได้มีคําสั่งที่ 17/2558 สั่ง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ให้เพิกถอนที่ดินของรัฐ
ประเภทอื่นให้ตกเป็นที่ราชพัสดุ โดยมอบให้กรมธนารักษ์จัดให้หน่วยงานของรัฐใช้ประโยชน์ จัดให้การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และเอกชน เช่า ตามหลักเกณฑ์ วีธีการและเงื่อนไขที่ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกําหนด และได้กําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกรอบระยะเวลาการสรรหา
และคัดเลือกผู้ลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแล้ว ซึ่งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ได้ให้ความเห็นชอบในการประชุม (กนพ.) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 และในหลักการ
ได้เห็นชอบพื้นที่ระยะที่ 2 (กาญจนบุรี นครพนม เชียงราย)
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.2 เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เพิ่มการจ้างงานและสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีให้ประชาชน
2.3 เพื่อลดความเหลื่อมล้ํายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.4 เพื่อแก้ไขปัญหาความมัน่ คงของประเทศ ปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามายังพื้นที่ตอนใน
และปัญหาการ
3. เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอผลการคัดเลือกผู้ลงทุนต่อ กนพ.ให้ความเห็นชอบ 1 แปลง
หรือจัดให้ กนอ. เช่า 1 แปลง รวมอย่างน้อย 2 แปลง

58

3.1 กรณีจัดให้เอกชน (เสนอผลการคัดเลือกให้ กนพ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ) จํานวน 1 แปลง
3.2 กรณีจัดให้ กนอ. เช่า จํานวน 1 แปลง
4. พื้นที่ดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 จํานวน 3 พื้นที่ จังหวัดตาก จังหวัดนครพนม จังหวัดกาญจนบุรี
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงาน
จัดให้เช่าไปแล้ว 3 พื้นที่ จํานวน 4 แปลง สระแก้ว ตราด สงขลา จํานวน 2 แปลง
6.2 แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอน/กิจกรรม
1. ประกาศสรรหา และคัดเลือกผู้ลงทุน
ฯ(เอกชน) หรือ ตรวจสอบพื้นที่เช่า
(กนอ.)
2. ชี้แจงผู้ลงทุนและดูสถานที่ลงทุน
3. คณะทํางานสรรหาฯ คัดเลือกผู้
ลงทุน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(เอกชน) หรือ จัดทําแผนที่ประกอบการ
จัดให้เช่า (กนอ.)
4. นําเสนอผลการคัดเลือกผู้ลงทุน ต่อ
กนพ.พิจารณาเห็นชอบ (กรณีเอกชน
เช่า) หรือ จัดให้ กนอ. เช่า

ปีงบประมาณ 2561
หน่วยงานที่
น้ําหนัก
กิจกรรม ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก. รับผิดชอบ/
(ร้อยละ) ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย. เกี่ยวข้อง

30
20
40
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7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
2,213,000 ล้านบาท
8. แหล่งเงินทีจ่ ะใช้จ่ายตามโครงการ
- เงินงบประมาณ : 550,000 บาท
- เงิน 10% : 1,663,000 ล้านบาท
9. ประโยชน์ที่จะได้รบั
9.1 ทําให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น
9.2 ทําให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น
9.3 ทําให้จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบนําไปสู่ความมั่นคงของประเทศ
9.4 ทําให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
9.5 ประชาชนในท้องถิ่นมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น
9.6 ทําให้เกิดการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
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10. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะได้รบั
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ติดตามความคืบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นรายเดือนและรายไตรมาส
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ผลการดําเนินงาน
ค่า
ที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61
ระดับความสําเร็จ ของการจัด 1
2
2
ให้ กนอ. หรือเอกชน เช่า
แปลง แปลง แปลง

เกณฑ์การให้คะแนน
๑
-

๒
๓
๔
๕
ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ
ตามแผน ตามแผน ตามแผน ตามแผน
ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100

12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/ระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
ผู้ลงทุนไม่สนใจการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
12.3 แนวทางการควบคุม
12.3.1 มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนรับทราบอย่างทั่วถึง
12.3.2 ผู้บริหารระดับนโยบายให้การสนับสนุน
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โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
1. ความเป็นมา
กระทรวงการคลังมีนโยบายการนําที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพมาพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นแนวทางหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง
การผลิตให้สมดุลและยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
ซึ่งมีหลักการสําคัญคือ การเพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการโดยใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมผนวกกับจุดแข็ง
ในด้านความหลากหลายของทรัพยากร วัฒนธรรม และวิถีความเป็นไทย วัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมให้ดีขึ้น
อย่างยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของตนเองได้
อย่างมั่นคงและเพื่อเพิ่มมูลค่าที่ราชพัสดุให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยกรมธนารักษ์ได้พิจารณาความเหมาะสมของ
ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กจ.194 (บางส่วน) ตําบลบ้านใต้ อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(แปลงโรงงานกระดาษ) เนื้อที่ประมาณ 53 - 3 - 30 ไร่ เพื่อจัดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์และโรงแรมเชิงอนุรักษ์
เป็นโครงการนําร่อง เนื่องจากเป็นโรงงานกระดาษแห่งแรกของประเทศไทยก่อสร้างโดยพระยาพหลพลพยุหเสนา
สมัยหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และมีชุมชนโดยรอบที่ยังอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
การดําเนินวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 กรมธนารักษ์ได้มีการจัดทําแผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ 5 ปี (ปี พ.ศ. 2559 - 2563) ในมิติด้านต่าง ๆ
ซึ่งประกอบด้วย มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม มิติด้านท่องเที่ยว มิติด้านอนุรักษ์ และมิติด้านศูนย์ราชการ
ดังนั้น กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค จึงได้ดําเนินโครงการตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนแผน
บริหารจัดการที่ราชพัสดุ 5 ปี ในมิติด้านอนุรักษ์ให้บรรลุเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม กรมธนารักษ์ได้นําเสนอ
กระทรวงการคลังขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2530 กรณีการจัดให้เช่าที่ราชพัส ดุ
แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กจ.194 (แปลงโรงงานกระดาษ) ตําบลบ้านใต้ อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อให้กรมธนารักษ์นําที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าว เนื้อที่ประมาณ 69 - 2 - 34 ไร่ มาเพื่อดําเนินการจัดให้เช่า
โดยวิธีการเปิดประมูลเป็นการทั่วไปให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2556
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อการพัฒนาทีร่ าชพัสดุด้านอนุรักษ์ให้เกิดมูลค่าเพิม่ และเกิดประโยชน์สูงสุดด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
2.2 เพื่ออนุลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นมรดกของชาติ
2.3 เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์
ของตนเองได้อย่างมั่นคง
3. เป้าหมาย
พัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กจ.194 ตําบลบ้านใต้ อําเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนา
4. พื้นที่ดําเนินการ
ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กจ.194 ตําบลบ้านใต้ อําเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ 69 – 2 – 34 ไร่
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5. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2559 – 2563
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.1.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมธนารักษ์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ
กรมศิลปกร จังหวัดกาญจนบุรี และ บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษศิริศักดิ์ จํากัด เพื่อจัดสร้างเป็นเพื่อจัดสร้าง
เป็นพิพิธภัณฑ์และโรงแรมเชิงอนุรักษ์
6.1.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558 บริษัทฯ จัดทํารายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้
โครงการพัฒนาพื้นที่โรงงานกระดาษไทย จังหวัดกาญจนบุรี และได้รับความเห็นชอบจากคณะทํางานพิจารณา
การดําเนินโครงการฯ
6.1.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมธนารักษ์ได้นําเสนอกระทรวงการคลังเพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
6.1.4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน (ณ เดือน มิถุนายน 2560 )
1) กรมธนารักษ์ได้นําเสนอกระทรวงการคลังขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
7 เมษายน 2530 เพื่อให้กรมธนารักษ์นําที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวมาเพื่อดําเนินการจัดให้เช่า โดยวิธีการ
เปิดประมูลเป็นการทั่วไปให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
2) กรมธนารักษ์ได้มีหนังสือแจ้งให้กรมศิลปากรตรวจสอบว่า อาคารโรงงานกระดาษ
และสิ่งปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าว ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่าว่ามีคุณค่าในทางศิลปะหรือลักษณะ
ทางสถาปัตยกรรมที่สมควรนําขึ้นทะเบียนโบราณสถานตามพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2504 หรือไม่อย่างไร และ
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 25๖๐ ได้ประสานกรมศิลปากรเพื่อสอบถามความคีบหน้า ได้รับแจ้งว่ากรมศิลปากร
ได้ลงพื้นที่ จ. กาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน 25๖๐ เพื่อเก็บข้อมูลพร้อมถ่ายภาพอาคารเพิ่มเติม เพื่อนํามา
สรุปเสนอคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณาว่าอาคารโรงงานกระดาษนั้นมีคุณค่าหรือเหมาะสมที่จะขึ้นทะเบียน
โบราณสถานหรือไม่
6.2 แผนการดําเนินงาน ( Action Plan ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
ขั้นตอน/กิจกรรม

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
หน่วยงานที่
๒๕60
๒๕61
๒๕62
รับผิดชอบ/
(ไตรมาส) (ไตรมาส) (ไตรมาส)
เกีย่ วข้อง

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

1. เจรจากับผู้เช่าเกี่ยวกับอาคารสิ่งปลูกสร้างในที่ดินราชพัสดุ
2. ธร. นําเสนอกระทรวงการคลังเพื่อเสนอ ครม. พิจารณาทบทวน
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2530
3. แจ้งกรมศิลปากรให้ตรวจสอบคุณค่าทางศิลปะหรือลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมของอาคารโรงงานกระดาษและสิ่งปลูกสร้างบนที่ราช
พัสดุ
- กรณีเป็นอาคารอนุรักษ์นําเสนอให้สํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา
4. นําเสนออธิบดีเพื่อพิจาณาต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ
5. กระทรวงการคลังนําเสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ร่วมทุนฯ พ.ศ. 2556

บภ. /
ธพ
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ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
หน่วยงานที่
๒๕60
๒๕61
๒๕62
รับผิดชอบ/
(ไตรมาส) (ไตรมาส) (ไตรมาส)
เกีย่ วข้อง

ขั้นตอน/กิจกรรม

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

6. จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทํารายงานผลการศึกษาตาม พรบ.
ร่วมทุนฯ พ.ศ. 2556
7. เสนอผลการศึกษาให้ กค เห็นชอบ และนําเสนอ สคร.เสนอ
คณะกรรมการนโยบายฯพิจารณากลั่นกรอง (60 วัน)
8. กรณีที่ คกก. นโยบายฯ ให้ ธร.ดําเนินการตามประกาศ
โครงการขนาดกลาง โดยให้ ธร. เปิดประมูลตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 (90 วัน)
9. ส่งร่างสัญญาให้อัยการพิจารณา
10. ส่งผลการคัดเลือกและร่างสัญญาให้ กค.พิจารณาเห็นชอบ
10. ลงนามจัดทําสัญญา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. นําเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาต่ออายุ
สัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเป็นการชั่วคราว
2. กระทรวงการคลังนําเสนอ ครม.
พิจารณาให้ ความเห็นชอบให้ธร.มาเปิด
ประมูลเป็นการทั่วไป
3. จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทํารายงานผล
การศึกษา ตาม พรบ. ร่วมทุนฯ พ.ศ.2556
4. เสนอผลการศึกษาให้ กค เห็นชอบ และ
นําเสนอ สคร. เสนอคณะกรรมการนโยบายฯ
พิจารณากลัน่ กรอง (60 วัน)
5. กรณีที่ คกก. นโยบายฯ ให้ ธร.
ดําเนินการตามประกาศโครงการขนาดกลาง
โดยให้ ธร. เปิดประมูลตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2552 (90 วัน)
6. ส่งร่างสัญญาให้อัยการพิจารณา
7. ส่งผลการคัดเลือกและร่างสัญญาให้ กค.
พิจารณาเห็นชอบ
8. ลงนามจัดทําสัญญา (ต.ค. - ธ.ค. 62)

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2561
2562
น้ําหนัก
(ไตรมาส)
กิจกรรม
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก. 1 2 3 4
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย.

25
35
40
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7. ประมาณการค่าใช้จา่ ย
จํานวน 4,000,000 บาท
8. แหล่งเงินทีจ่ ะใช้จ่ายตามโครงการ
เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ ประจําปีงบประมาณ 2561
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รบั
9.1 ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ ประกอบด้วย การดึงดูดการลงทุน การสร้างงานเพิ่มรายได้และ
ยกระดับมาตรฐานการดํารงชีวิตของชุมชน รวมถึงการขยายขอบเขตของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ธุรกิจ
โรงแรม และธุรกิจบริการ การท่องเที่ยว
9.2 ประโยชน์ในเชิงสังคม ประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ ได้แก่
ศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ รวมถึงการฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนํามาประยุกต์
เพื่อสร้างมูลค่า และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์
9.3 ประโยชน์ในเชิงสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีพื้นที่สีเขียวใน
รูปแบบของสวนอนุรักษ์พันธุ์ไผ่และไม้พื้นเมืองที่ประชาชนสามารถเข้าใช้ได้เปรียบเสมือนสวนสาธารณะของเมือง
10. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะได้รบั
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ติดตามความคืบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นรายเดือน / รายไตรมาส
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ตัวชีว้ ัด

ร้อยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน
(Action Plan)

ผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมา
ปี 58

ปี 59

ปี 60

-

-

-

ค่า
เป้าหมาย
ปี 61

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
60 70 80 90 100
100

11. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
11.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
11.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.3 แนวทางการควบคุม
-
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โครงการการบริหารจัดการสนามกอล์ฟบางพระ จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
1. ความเป็นมา
1.1 กรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้ ททท. นําสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุแปลงสนามกอล์ฟบางพระ
ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 620 - 0 - 00 ไร่ ไปร่วมทุนกับ บริษัท เจแปน
กอล์ฟ โปรโมชั่นอินส์ (J.G.P.I) จัดตั้ง บริษัท บางพระกอล์ฟอินเตอร์แนชชั่นแนล จํากัด เพื่อบริหารจัดการ
สนามกอล์ฟ ระยะเวลา 30 ปี (ตั้งแต่ 13 ตุลาคม 2529 - 12 ตุลาคม 2559) โดยให้ ททท. โอนหุ้นของ
บริษัท บางพระกอล์ฟฯ ในส่วนของ ททท. จํานวน 400,000 หุ้น มูลค่า 40 ล้านบาท ให้กรมธนารักษ์แทน
ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมในการจัดให้เช่า
1.2 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2539 อนุมัติให้ ททท. โอนหุ้นให้
กระทรวงการคลังเป็นค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2539 และ
เมื่อครบกําหนดสัญญาร่วมทุนกับ บริษัท J.G.P.I ให้ ททท. เป็นผู้บริหารจัดการกิจการสนามกอล์ฟบางพระ
ต่อไป (สัญญาร่วมทุนจะสิ้นสุดลงในวันที่ 12 ตุลาคม 2559)
1.3 ปี 2557 ททท. ได้แจ้งขอเช่าที่ราชพัสดุเพื่อบริหารกิจการสนามกอล์ฟบางพระตามมติ
ครม. เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2539 แต่กรมธนารักษ์เห็นว่าผลประโยชน์ตอบแทน (เงินปันผลจากการถือหุ้น)
ที่ได้รับจากการให้ ททท. เช่าที่ราชพัสดุดังกล่าวที่ผ่านมา และแนวทางบริหารจัดการที่ ททท. เสนอให้กรมธนารักษ์
พิจารณาไม่คุ้มค่ากับศักยภาพของที่ดิน ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ
จึงได้เสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณานําเสนอ ครม. พิจารณาทบทวนมติเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2539
เพื่อให้กรมธนารักษ์นําที่ราชพัส ดุแปลงดังกล่าวมาเปิดประมูลเป็นการทั่วไป เนื่องจากการบริหารกิจการ
สนามกอล์ฟบางพระมีมูลค่าการลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท จึงต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสูดแก่รัฐ
2.2 เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินให้กับภาครัฐ
3. เป้าหมาย
นําที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ.350 (บริเวณสนามกอล์ฟบางพระ) ตําบลบางพระ
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 635 - 3 - 08 ไร่ (ตามที่รังวัดตรวจสอบใหม่) มาดําเนินการเปิดประมูล
ให้เอกชนลงทุนพัฒนา
4. พื้นที่ดําเนินการ
ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ.350 บริเวณสนามกอล์ฟบางพระ ตําบลบางพระ อําเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 635 - 3 - 08 ไร่
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.1.1 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 กรมธนารักษ์ได้นําเสนอกระทรวงการคลังพิจารณา
นําเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาทบทวนมติ ครม. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2539 ซึ่งกระทรวงการคลังได้ให้กรมธนารักษ์
พิจารณาประเด็นสําคัญตามที่ได้มีข้อสังเกต
6.1.2 เมื่อ วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 กระทรวงการคลังได้ มี การประชุมหารือเพื่ อ
พิจารณาอธิบดีกรมธนารักษ์ และผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
6.1.2.1 ให้ ททท. โอนบรรดาทรัพย์สินอาคารและรายการสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด ซึ่งปลูก
สร้างบนที่ราชพัสดุบริเวณสนามกอล์ฟบางพระในระหว่างสัญญาร่วมทุนและเป็นกรรมสิทธิ์ของ ททท. ตาม
เงื่อนไขสัญญาร่วมทุน ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังนับถัดจากวันที่สัญญาร่วมทุนสิ้นสุดลง
6.1.2.2 ให้กรมธนารักษ์นําที่ราชพัสดุบริเวณสนามกอล์ฟบางพระ เนื้อที่ประมาณ
635 - 3 - 08 ไร่ พร้อมอาคารและรายการสิ่งปลูกสร้างที่ ททท. ได้โอนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง
มาดําเนินการเปิดประมูลเป็นการทั่วไปตามอํานาจหน้าที่ของกรมธนารักษ์
6.1.2.3 ให้ ก รมธนารั ก ษ์ และ ททท. ทํ า บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงเกี่ ย วกั บ การแบ่ ง
ผลประโยชน์ ตอบแทนในการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุดังกล่าวตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินที่นํามาเปิดประมูล รวมทั้ง
ข้ อเสนอที่ ททท. จะให้ กระทรวงการคลั งสนั บสนุ นและส่ งเสริ มภารกิ จด้ านการท่ องเที่ ยวตามความเหมาะสม
เพื่อกําหนดเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการเปิดประมูลต่อไป
6.1.2.4 ในระหว่างการพิจารณาดําเนินการเปิดประมูล ให้ ททท. เป็นผู้บริหาร
จัดการสนามกอล์ฟบางพระต่อไปพลางก่อนจนกว่าจะหาผู้ลงทุนพั ฒนาที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวได้โดยจ่าย
ค่าตอบแทน
การใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุตามที่กรมธนารักษ์กําหนด
6.1.3 กรมธนารักษ์ได้นําข้อสังเกตของกระทรวงการคลังและผลการประชุมหารือดังกล่าว
ข้างต้นมาพิจารณาทบทวนแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างเสนอกระทรวงการคลังพิจารณานําเสนอ ครม. เพื่อพิจารณา
ทบทวน มติ ครม. เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2539
6.2 แผนการดําเนินงาน ( Action Plan ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
หน่วยงานที่
๒๕59
๒๕60
๒๕61
รับผิดชอบ/
(ไตรมาส) (ไตรมาส) (ไตรมาส)
เกี่ยวข้อง
1 ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

1. กรมธนารักษ์นําเสนอกระทรวงการคลังเพื่อนําเสนอ ครม. พิจารณา
ทบทวนมติ ครม.เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2539 เพื่อให้กรมธนารักษ์นํามา
เปิดประมูลให้เอกชนลงทุนพัฒนา
2. กรมธนารักษ์จัดประชุมหารือ ททท. เกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์
อาคารสิ่งปลูกสร้าง การแบ่งประโยชน์ตอบแทนและข้อเสนอของ
ททท. ที่จะนํามากําหนดเงื่อนไขการประมูล และการบริหารจัดการ
สนามกอล์ฟบางพระในระหว่างการพิจารณาหาผูล้ งทุนพัฒนาสิ้นสุด
3. จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทํารายงานผลการศึกษาตาม พ.ร.บ. ร่วมทุน ฯ
พ.ศ. 2556
4. นําเสนอกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบโครงการตามรายงานผล
การศึกษา แล้วส่งให้ สคร. เพื่อนําเสนอให้คณะกรรมการนโยบายฯ
ให้ความเห็นชอบโครงการ

(ก.ค.-ส.ค.)

(ส.ค. – ต.ค.)

(ส.ค. – พ.ย.)
(ธ.ค 59 – ก.พ. 60)
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ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
หน่วยงานที่
๒๕59
๒๕60
๒๕61
รับผิดชอบ/
(ไตรมาส) (ไตรมาส) (ไตรมาส)
เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการดําเนินงาน

1 ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

5. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและจัดประชุมเพื่อพิจารณาร่าง
ประกาศและวิธีคัดเลือก แล้วเสนอผลการพิจารณาวิธีการคัดเลือกให้
สคร. เพื่อนําเสนอคณะกรรมการนโยบายฯให้ความเห็นชอบวิธีการ
คัดเลือกเอกชน
6. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อดําเนินการคัดเลือกตามวิธีที่
คณะกรรมการนโยบายฯให้ความเห็นชอบ
7. ส่งผลการคัดเลือกและร่างสัญญาเสนอให้ สคร. นําเสนอต่อ
กระทรวงการคลัง เพื่อให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

(ม.ค –พ.ค.60)

(มิ.ย. – .ส.ค. 60)
(ก.ย. –ต.ค. 60

6.3 แผนการดําเนินงาน ( Action Plan ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. กรมธนารักษ์จัดประชุมหารือ
ททท. เกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์
อาคารสิ่งปลูกสร้าง การแบ่ง
ผลประโยชน์ตอบแทน และข้อเสนอ
ของ ททท. ที่จะนํามากําหนดเงื่อนไข
การประมูล และการบริหารจัดการ
สนามกอล์ฟบางพระในระหว่างการ
พิจารณาหาผู้ลงทุนพัฒนา
2. จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทํารายงาน
ผลการศึกษาตาม พ.ร.บ. ร่วมทุน ฯ
พ.ศ. 2556
3. นําเสนอกระทรวงการคลังให้
ความเห็นชอบโครงการตามรายงานผล
การศึกษา แล้วส่งให้ สคร. เพื่อ
นําเสนอให้คณะกรรมการนโยบายฯ
ให้ความเห็นชอบโครงการ
4. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
และจัดประชุมเพื่อพิจารณาร่าง
ประกาศและวิธีคัดเลือก แล้วเสนอ
ผลการพิจารณาวิธีการคัดเลือกให้
สคร. เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ
นโยบายฯให้ความเห็นชอบวิธีการ
คัดเลือกเอกชน

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2560
2561
น้ําหนัก
(ไตรมาส)
กิจกรรม
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม พ. มิ. ก. ส. ก. 1 2 3 4
ค. ย. ค. ค. พ. ค. .ย. ค. ย. ค. ค. ย.
10

20

(ส.ค . – ต.ค. 59)

(ส.ค. – พ.ย. 59)

20

20

15
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
5. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
เพื่อดําเนินการคัดเลือกตามวิธีที่
คณะกรรมการนโยบายฯให้ความ
เห็นชอบ
6. ส่งผลการคัดเลือกและร่างสัญญา
เ ส น อ ใ ห้ ส ค ร . นํ า เ ส น อ ต่ อ
กระทรวงการคลัง เพื่อให้คณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบ

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2560
2561
น้ําหนัก
(ไตรมาส)
กิจกรรม
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม พ. มิ. ก. ส. ก. 1 2 3 4
ค. ย. ค. ค. พ. ค. .ย. ค. ย. ค. ค. ย.
15

(ส.ค. – ต.ค. 60)

100

7. ประมาณการค่าใช้จา่ ย
8. แหล่งเงินทีจ่ ะใช้จ่ายตามโครงการ
8.1 งบประมาณหรือเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ราชพัสดุ
8.2 เอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนาโครงการ
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รบั
9.1 ที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวมีการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสูดคุ่มค่ากับศักยภาพและมูลค่า
ของที่ดิน
9.2 เพิ่มรายได้และมูลค่าทรัพย์สินให้กับรัฐจากการเปิดประมูลให้เอกชนลงทุนพัฒนาที่ราชพัสดุ
10. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะได้รบั
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ติดตามความคืบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นรายเดือน / รายไตรมาส
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ตัวชีว้ ัด
ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
(Action Plan)

ผลการดําเนินงานทีผ่ ่าน
ค่าเป้าหมาย
มา

59
-

57
-

59
-

เกณฑ์การให้คะแนน

59

60

1

3

4

5

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

2

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

100

100

60

70

80

90

100
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12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
1) ความสนใจและความพร้อมของเอกชนที่ประสงค์จะเข้ามาร่วมลงทุนกับรัฐ
2) การพัฒนาที่ราชพัสดุอยู่ในข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งใช้ระยะเวลาดําเนินการค่อนข้างนาน
12.3 แนวทางการควบคุม
ติดตามการดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นรายเดือนและ
รายไตรมาสอย่างต่อเนื่อง หากมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานช่วงใดของแผนงานจะต้องรีบกําหนดแนวทางแก้ไข
ปัญหาความเสี่ยงและปรับแผน การดําเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการในปีงบประมาณนั้น
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โครงการพิจารณาพิสูจน์สทิ ธิการครอบครองทีด่ นิ ของบุคคลในเขตทีด่ นิ ราชพัสดุ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ทรี่ าชพัสดุ
1. ความเป็นมา
จากปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐที่เพิ่มขึ้น ทําให้ที่ดินของรัฐที่ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเหลือ
น้อยลง และราษฎรที่ถือครองที่ดินของรัฐโดยอ้างว่ามีสิทธิดีกว่ารัฐดังกล่าวส่วนมากเป็นเกษตรกรที่ยากจนมี
รายได้น้อย ไม่สามารถนําคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อพิจารณาให้ความเป็นธรรมได้ รัฐจึงหาแนวทางแก้ไขปัญหาในทาง
บริหาร เพื่อให้ความเป็นธรรมในสังคมอย่างทั่วถึงโดยการตรวจสอบการครอบครองที่ดินของราษฎรผู้เข้า
ครอบครองที่ดินของรัฐหรือการพิสูจน์สิทธิ ซึ่งเป็นวิธีการประนีประนอมประสานประโยชน์ระหว่างกันหากผล
การพิสูจน์สิทธิปรากฏว่าราษฎรมีสิทธิดีกว่า รัฐก็จะออกเอกสารสิทธิให้ แต่หากรัฐมีสิทธิในที่ดินดีกว่าราษฎร
ก็ จ ะ จั ดที่ ดิ น ใ น ส่ ว น ที่ รั ฐ ยั ง ไ ม่ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ ห้ ร าษ ฎ ร ผู้ บุ ก รุ ก เ ช่ า ทํ า กิ น แ ล ะ อ า ศั ย อ ยู่ ต่ อ ไ ป
กรมธนารักษ์ในฐานะหน่วยงานของรัฐมีอํานาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ราชพัสดุ ซึ่งต้องดําเนินการ
ตามข้อ 3 ของมาตรการเรื่องการพิสูจน์สิทธิฯ ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.)
ได้วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความเห็นโดยแต่งตั้งคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองการพิสูจน์สิทธิการ
ครอบครองที่ดินของราษฎรที่อยู่ในเขตที่ดินราชพัสดุ ให้มีหน้าที่พิจารณาผลการพิสูจน์สิทธิของ กบร. เพื่อเสนอ
ต่ออธิบดีกรมธนารักษ์ให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาฯ ของคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองฯ หรือเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติไม่ดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเลือกปฏิบัติ อาจเกิดข้อร้องเรียนเนื่องจากเกิด
ความไม่เป็นธรรมต่อประชาชนผู้ขอพิสูจน์สิทธิ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการพิจารณาพิสูจน์สิทธิการครอบครอง
ที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินราชพัสดุ เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
จึงได้จัดทําแผนงานโครงการพิจารณาพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินราชพัสดุ เพื่อให้การ
ดําเนินการพิจารณาพิสูจน์สิทธิฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและเป็นธรรมต่อประชาชน
ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2557-2560
2. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และคลี่คลายปัญหาข้อโต้แย้ง
โดยสันติวิธี
3.2 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และสามารถนําไปใช้อย่าง
เป็นรูปธรรม
3.3 เพื่อสร้างการยอมรับ ความเชื่อมั่นจากประชาชนผู้ขอพิสูจน์สิทธิฯ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545 และ
ที่แก้ไขเพิ่,เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
- หนังสือกรมธนารักษ์ ด่วนที่สุด ที่ กค 0310/ว 23 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติในการตรวจสอบและพิจารณาพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาพิสูจน์สิทธิตามมาตรการของ กบร.
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3. เป้าหมาย
พิจารณาพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินราชพัสดุ จํานวน 4,000 แปลง
(ราย)เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ทุกระดับ
4. พื้นที่ดําเนินการ
พิจารณาพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินราชพัสดุในเขตพื้นที่จังหวัดทั่ว
ประเทศ
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan)
ขั้นตอน/กิจกรรม

พิสูจน์สิทธิการ
ครอบครองที่ดิน
ของบุคคลใน
เขตที่ดินราช
พัสดุ

ปีงบประมาณ 2561
น้ําหนัก
กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
85
300 350 400 400 400 300 300 350 350 350 400 100

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง

บส/ธพ.

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
6,000,000 ล้านบาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
8.1 เงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2561 จํานวน 400,000 บาท
8.2 เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ราชพัสดุ ประจําปี 2561 จํานวน 200,000 บาท
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
9.1 เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ มีแนวทางดําเนินการที่ถูกต้อง โปร่งใส เป็น
ธรรม เป็นมาตรฐานในทางปฏิบัติอย่างเดียวกัน และลดปัญหาการร้องเรียน พร้อมกับสามารถกําหนดแนวเขต
ที่ดินของรัฐและประชาชนให้เกิดความชัดเจน เพื่อขจัดความขัดแย้งข้อพิพาทระหว่างรัฐกับราษฎรที่ครอบครอง
ทําประโยชน์ และอยู่อาศัยในบริเวณที่ดินดังกล่าว
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9.2 การนําที่ดินของรัฐมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดสรรให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัยทํากิน
และจัดระเบียบการถือครองที่ดินราชพัสดุ
9.3 ลดปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุของราษฎร อีกทั้งรัฐยังมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนําที่ดิน
ของรัฐมาบริหารจัดการให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและเกิดประโยชน์คุ้มค่า
9.4 การพิจารณาพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินราชพัสดุ มีความถูก
ต้อง โปร่งใส เป็นธรรม เป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลาตามประกาศ และลดปัญหาการร้องเรียน
10. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว้และผลสําเร็จของงาน
ตามเป้าหมาย (4,000 แปลง) โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายเดือน
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา

2558 2559 2560
ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการ -

ค่า
เป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5

-

ดําเนินงาน

12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
 ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
1) เอกสารและพยานหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมธนารักษ์กําหนด
2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และคณะทํางานฯ ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ
เรื่องการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินราชพัสดุ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
1) จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขต
ที่ดินราชพัสดุ
2) ถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) และเเลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน ในเรื่องการพิจารณาพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินราชพัสดุ
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3) จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาพิสูจน์สิทธิ (กบร.จังหวัด)
เพื่อหารือ ทําความเข้าใจ ประสานความร่วมมือในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา
เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ให้มีแนวทางปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวดัน
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โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงโรงแรมชายทะเล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
1. ความเป็นมา
๑.1 บริษัท นิวบุนนาค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด หรือ บริษัทโรงแรมชายทะเล จํากัด ได้รับ
สิทธิการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จํานวน ๒ แปลง โดย
พัฒนาเป็นโรงแรม และได้ขอรวมเป็นโครงการเดียวกัน ซึ่งกรมธนารักษ์ได้พิจารณาอนุญาตให้รวมโครงการได้
และได้ทําสัญญาแล้วเมื่อปี ๒๕๔๐ ต่อมากรมธนารักษ์ได้จัดให้บริษัทเช่าที่ดินเพิ่มเติม ทําให้การรวมโครงการ
ทั้ง ๓ แห่งมีมูลค่าเกินหนึ่งพันล้านบาท ซึ่งจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน
หรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 จึงนํามาสู่ประเด็นการคิดคํานวณมูลค่าโครงการดังกล่าว
1.๒ กรมธนารักษ์และ บริษัท โรงแรมชายทะเล จํากัด ได้ประชุมเพื่อหารือร่วมกันเมื่อวันที่ ๑๗
สิงหาคม ๒๕๕๒ ซึ่งมติที่ประชุม ได้มอบหมายให้ สํานักพัฒนาธุร กิจและศักยภาพที่ราชพัส ดุร่วมกับสํานัก
กฎหมายเร่งตรวจสอบโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวว่ามีมูลค่าถึงหนึ่งพันล้านบาทหรือไม่ โดยให้
พิจารณากรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่และประสานกับ
สํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุ สํานักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ และบริษัทฯ เพื่อ
ตรวจสอบว่าโครงการที่บริษัทฯ เสนอทั้ง ๒ โครงการ ได้มีการรวมจํานวนเงินค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการจัดหา
ประโยชน์ และค่าชดเชยเข้าไปในมูลค่าโครงการด้วยแล้วหรือไม่ หากได้มีการรวมจํานวนเงินดังกล่าวเข้าไปใน
มูลค่าโครงการแล้วทําให้มีมูลค่าเกินกว่าหนึ่งพันล้านบาท ก็ควรพิจารณาทบทวนการคิดมูลค่าโครงการให้
ถูกต้อง และหากปรากฏว่ามูลค่าโครงการที่แท้จริงไม่ถึงหนึ่งพันล้านบาท ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการไปดําเนินการ
ตรวจรับมอบอาคารและจัดทําสัญญาเช่าที่ราชพัสดุต่อไป
1.3 ต่อมากรมธนารักษ์ได้หารือสํานักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับการคํานวณมูลค่าโครงการ
ซึ่งได้ข้อสรุปว่าในการคํานวณวงเงินลงทุนในโครงการ (มูลค่าโครงการ) กรมธนารักษ์ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของ
โครงการไม่จําเป็นต้องนําเอาค่าเช่าที่เอกชนจ่ายให้แก่กรมธนารักษ์ตามสัญญาเช่ามารวมเป็นมูลค่าโครงการ
ซึ่งกรมธนารักษ์ได้พิจารณาทบทวนแล้วได้ข้อสรุปว่าโครงการดังกล่าวมีมูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท จึงได้
นําเสนอกระทรวงการคลังเพื่ อทราบและรายงานผลการดําเนินการต่อสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แต่
กระทรวงการคลังได้สั่งการให้ได้ข้อยุติเกี่ยวกับมูลค่าโครงการก่อน กรมธนารักษ์จึงได้มีหนังสือถึงสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อหารือในประเด็นดังกล่าว
1.4 สคร. ได้ตอบข้อหารือว่า โครงการนี้จะต้องคํานวณมูลค่าโครงการตาม พรบ. ร่วมทุนฯ ปี 2556
และปัจจุบันยังไม่มีประกาศใช้ร่างกฎกระทรวงที่เพิ่มจํานวนมูลค่าโครงการเป็น 5,000 ล้านบาท ดังนั้น จึงต้อง
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของพรบ.ร่วมทุนฯ ปี 2556 ทั้งนี้ กรมธนารักษ์จะต้องพิจารณาว่าได้มี
การดําเนินการตามหมวด 2 แห่ง พรบ. ร่วมทุนฯ ปี 2535 แล้วหรือไม่ หากยังก็ต้องดําเนินการตามมาตรา 72
ของ พรบ. ร่วมทุนฯ ปี 2556 ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
เพื่อบริหารทรัพย์สินให้เกิดรายได้และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
3. เป้าหมาย
การก่อสร้างอาคารโรงแรมยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังและชําระค่าเช่าที่ราชพัสดุ
4. พื้นทีด่ าํ เนินการ
ที่ราชพัสดุแปลงโรงแรมชายทะเล ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
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5. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.1.1 จัดประชุมหารือร่วมกับบริษัทโรงแรมชายทะเล จํากัด เพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับมูลค่าโครงการ
และระยะเวลาการเริ่มต้นสิ้นสุดสัญญา
6.1.2 รวบรวมข้อมูลเสนอคณะกรรมการฯตามมาตรา 72 เพื่อขอแก้ไขสัญญา
6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2561
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. กรมธนารักษ์จัดทําข้อมูลนําเสนอ
คณะกรรมการตามมาตรา 72
2. คณะกรรมการตามมาตรา 72
พิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินการ
และให้ความเห็นชอบการดําเนิน
โครงการ
3. เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
พิจารณาสั่งการ

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)
40

ปีงบประมาณ 2561
หน่วยงานที่
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก. รับผิดชอบ/
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย. เกี่ยวข้อง
พธ. /
กม. พบ.

40

20

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
จํานวน 117,050 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2561
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
พัฒนาที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจ
10. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติงาน
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนโครงการ

ผลการดําเนินงานปีที่ผ่านมา เป้าหมาย
ปี 58 ปี 59 ปี 60
-

ปี 61
ร้อยละ
100

เกณฑ์การให้คะแนน
1
2
3
4
5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
20 40
60
80
100
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12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
 ความเสี่ยงด้านการเงิน  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.3 แนวทางการควบคุม
-
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โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงทีต่ งั้ โรงภาษีร้อยชักสาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
1. ความเป็นมา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 อนุมัติให้กระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์
ดําเนินการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 3314 (เดิม กท. 043314) โฉนด 2317, 3618
และ 3257 ถนนเจริญกรุง 36 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 5-0-60 ไร่ ตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. ร่วมทุน พ.ศ.2535) และ
ได้มีมติเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้กิจการร่วมค้าฯ ประกอบด้วย บริษัท
ยูซิตี้ จํากัด (มหาชน) (เดิม บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จํากัด (มหาชน)) บริษัท อามันรีสอร์ท เซอร์วิสเซส ลิมิเต็ด
และบริษัท ซิลเวอร์ลิงค์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด เป็นผู้ได้รับสิทธิพัฒนาที่ราชพัสดุ ต่อมากรมธนารักษ์และกิจการร่วมค้าฯ
ได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสามและ
สัญญาเช่าที่ราชพัสดุ เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ได้รับสิทธิ
พัฒนาปลูกสร้างอาคารชดเชยให้แก่สํานักงานตํารวจแห่งชาติในที่ราชพัสดุแปลงถนนเจริญนคร ซอย 53 และ
ปลูกสร้างอาคารชดเชยให้แก่กรมศุลกากรในที่ราชพัสดุแปลงเชิงสะพานกรุงเทพ กรมธนารักษ์ได้มีคําสั่งที่
314/2548 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2548 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการ
พัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสาม ตาม พ.ร.บ.ร่วมทุน พ.ศ. 2535 ซึ่งปัจจุบันได้มีการประกาศใช้
บังคับพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2556 ซึ่งตามพระราชบัญญัติดังกล่าวกําหนดให้ยกเลิก พ.ร.บ.ร่วมทุน พ.ศ. 2535 และ
กําหนดให้กรณีโครงการที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนตามหมวด 4 การกํากับดูแลและติดตามผลแห่ง พ.ร.บ.ร่วมทุน
พ.ศ. 2535 ให้รัฐ มนตรีก ระทรวงเจ้า สัง กัด แต่ง ตั้ง คณะกรรมการกํา กับ ดูแ ลภายในหนึ่ง ปีนับ แต่วัน ที่
พระราชบัญญัติใหม่ใช้บังคับ และกระทรวงการคลังได้มีคําสั่ง ที่ 1144/2557 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสามตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
ดําเนินโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสามตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด
3. เป้าหมาย
3.1 การก่อสร้างอาคารโรงแรมยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังและปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
โบราณ 3 หลังเป็นโรงแรม จํานวน 33 ห้อง ซึ่งใช้หลักแนวความคิดการพัฒนาเชิงอนุรักษ์โบราณสถาน (Heritage
Development) คิดเป็นมูลค่า 780 ล้านบาท มีระยะเวลาก่อสร้าง 24 เดือนนับจากวันปักผังอาคาร
3.2 ผลประโยชน์ตอบแทน
3.2.1 การก่อสร้างอาคารชดเชยให้แก่ทางราชการ มูลค่ารวม 152.800 ล้านบาท ได้แก่
1) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ราชพัสดุแปลงถนนเจริญนคร 53 เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ เนื้อที่ 4-0-52 ไร่ มูลค่า 91.9 ล้านบาท
2) กรมศุลกากร ที่ราชพัสดุแปลงเชิงสะพานกรุงเทพ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
เนื้อที่ 6-1-37 ไร่ มูลค่า 60.9 ล้านบาท
2.2.2 ผลประโยชน์ทางด้านการเงิน ประกอบด้วย
1) ค่าธรรมเนียมการจัดหาประโยชน์ จํานวน 125 ล้านบาท
2) ค่าเช่าตลอด 30 ปี จํานวน 1,346.3 ล้านบาท (NPV = 447.9 ล้านบาทจาก
อัตราคิดลด 5.125%)
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- ปีที่ 1 - 11 (ตั้งแต่ 10 พฤษภาคม 2548) อัตราปีละ 3.3 ล้านบาท = 36.3 ล้านบาท
- ปีที่ 12 - 16 (ตั้งแต่ 10 พฤษภาคม 2559) อัตราปีละ 30 ล้านบาท = 150 ล้านบาท
- ปีที่ 17 - 20 (ตั้งแต่ 10 พฤษภาคม 2564) อัตราปีละ 40 ล้านบาท = 160 ล้านบาท
- ปีที่ 21 - 30 (ตั้งแต่ 10 พฤษภาคม 2568) อัตราปีละ 100 ล้านบาท = 1,000 ล้านบาท
4. พื้นทีด่ าํ เนินการ
โรงภาษีร้อยชักสาม ถนนเจริญกรุง 36 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
จัดส่งเรื่องให้สํานักกฎหมายจัดทําร่างสัญญาร่วมลงทุน
6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2561
ขั้นตอนการดําเนินงาน

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)

1. ดําเนินการเกี่ยวกับการแก้ไข
สัญญา
2. จัดประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลฯ
เพื่อติดตามกํากับดูแลโครงการให้มีการ
ดําเนินงานตามที่กําหนดในสัญญาร่วม
ลงทุน

ปีงบประมาณ 2561
ต. พ. ธ. ม. ก. มี.
ค. ย. ค. ค. พ. ค.
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หน่วยงานที่
เม. พ. มิ. ก. ส. ก. รับผิดชอบ/
ย. ค. ย. ค. ค. ย. เกี่ยวข้อง
พธ. /
กม. พบ.

30

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
117,400 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2561
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
พัฒนาที่ราชพัสดุให้มีศักยภาพที่เหมาะสมในการนํามาจัดหาประโยชน์เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐ
10. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติงาน
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11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนโครงการ

ผลการดําเนินงานปีที่ผ่านมา เป้าหมาย
ปี 58 ปี 59 ปี 60
-

ปี 61
ร้อยละ
100

เกณฑ์การให้คะแนน
1
2
3
4
5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
20 40
60
80
100

12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
 ความเสี่ยงด้านการเงิน  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.3 แนวทางการควบคุม
จัดประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลฯ เพื่อติดตามกํากับดูแลโครงการให้มีการดําเนินการตามที่
กําหนดในสัญญา พร้อมทั้งมีหนังสือติดตามผลการดําเนินการตามสัญญาจากกิจการร่วมค้าฯ

79

กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
1. ความเป็นมา
กรมธนารักษ์มีอํานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ
ในทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการบริหารจัดการมีปัญหาและอุปสรรคในการนําที่ราชพัสดุที่มี
ศักยภาพ ไม่เหมาะสมมาใช้ประโยชน์ หากจะนําที่ดินราชพัสดุเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ จะต้องมีการ
พัฒนาสภาพให้เหมาะสมด้วยการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อผนวกกับที่ราชพัสดุให้มีจํานวนเนื้อที่เหมาะสม หรือ
ซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อขยายทางเข้าออกที่ราชพัสดุ หรือปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสม ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวไม่
มีความคล่องตัวเท่าที่ควรเพราะ ติดขัดปัญหาเรื่องการขอตั้งงบประมาณประจําปี การขอรับเงินจัดสรรประจํา
งวด และต้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในงบประมาณ ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาที่ราชพัสดุสอดคล้อง
และทันต่อสถานการณ์ กระทรวงการคลังจึงได้มอบหมายให้กรมธนารักษ์ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลทรัพย์สินของ
รัฐเป็นผู้จัดตั้งกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน เพื่อดําเนินการพัฒนาที่ราชพัสดุหรือจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์
หรือสํารองไว้ใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องขอตั้งงบประมาณรายจ่ายทุกปี อันเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรมธนารักษ์เพื่อประโยชน์สาธารณะและเพื่อประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ เมื่อที่ราชพัสดุแปลงใด
จําเป็นต้องดําเนินการพัฒนาให้เกิดความเหมาะสมไม่ว่าจะด้วยการจัดซื้อที่ดินนําไปผนวกรวมกับที่ราชพัสดุ
หรือการซื้อที่ดินเพื่อขยายทางเข้าออกที่ราชพัสดุ หรือการปรับสภาพที่ราชพัสดุให้เหมาะสม หรือการจัดซื้อ
ที่ ดิ น แปลงใหม่ เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ห รื อสํ า รองไว้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ร าชการ กรมธนารัก ษ์ จ ะใช้ เงิ น กองทุ นพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ของรัฐเพื่อดําเนินการดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
2.1 จัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุให้มีความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ในราชการ
หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
2.2 ปลดภาระติดพันในที่ราชพัสดุเพื่อให้ที่ราชพัสดุสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในราชการหรือ
นํามาพัฒนาจัดหาประโยชน์ได้
2.3สนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2.4 ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามที่กระทรวงการคลังมอบหมาย
3. เป้าหมาย
เพิ่มศักยภาพที่ราชพัสดุให้มีความเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ในราชการหรือการจัดหา
4. พื้นทีด่ าํ เนินการ
กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
จัดทําแผนงาน/โครงการนําเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการฯ
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6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan)
ขั้นตอนการดําเนินงาน

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)

1. โครงการสํารวจเพื่อจัดทําฐานข้อมูล

ที่ราชพัสดุที่ต้องพัฒนาศักยภาพ
1.1 จัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อ
เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติให้
ความเห็นชอบแผนงาน/
โครงการ
1.2 กําหนดข้อมูลการสํารวจ เช่น
รายละเอียดของแปลงที่ดิน
ทําเลที่ตั้ง ข้อจํากัด ฯลฯ
1.3 จัดทําแบบสํารวจ
1.4 ดําเนินการสํารวจ
1.5 การลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูล
ทางกายภาพ ข้อจํากัด และ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ
1.6 สรุปผลการสํารวจนําเสนอ
ผู้บริหารกรมธนารักษ์
1.7 รายงานผลการสํารวจให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
ได้รับทราบ
2. โครงการศึกษาความเป็นไปได้
ในการจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนา
ศักยภาพที่ราชพัสดุ/การปลดภาระ
ติดพันที่ราชพัสดุ
2.1 วิเคราะห์ข้อมูลแปลงที่ดิน
เบื้องต้นที่จะต้องนํามาพัฒนา
ศักยภาพ
2.2 ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลทาง
กายภาพของแปลงที่ดินและ
สอบถามความคิดเห็นของ
เจ้าของกรรมสิทธิ์แปลงที่ดิน
บริเวณข้างเคียง
2.3 สรุปและจัดทํารายงานการศึกษา
และวิเคราะห์ฯ นําเสนอผู้บริหาร
กรมธนารักษ์
2.4 นําเสนอคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ให้ความเห็นชอบ/ไม่
เห็นชอบ เพื่อนําไปปฏิบัติ

ปีงบประมาณ 2561
หน่วยงานที่
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก. รับผิดชอบ/
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย. เกี่ยวข้อง
พธ. /
กม. พบ.

-

25
10
10
5

10
15

20
5
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7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
9.1 ผลผลิตของโครงการ (Output)
9.1.1 ที่ราชพัสดุที่ใช้เงินกองทุนฯ ซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อขยายทางเข้า-ออก หรือเพื่อ
ปรับสภาพที่ราชพัสดุให้เหมาะสม
9.1.2 ที่ราชพัสดุที่ใช้เงินกองทุนฯ ปลดภาระติดพันเพื่อนําที่ดินไปใช้ประโยชน์หรือ
สํารองไว้ใช้ประโยชน์ในราชการ
9.1.3 ที่ราชพัสดุที่กองทุนฯ จัดซื้อมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
9.1.4 ที่ราชพัสดุที่ได้มาจากการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามที่
กระทรวงการคลังมอบหมาย
9.1.5 ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการดําเนินการของกองทุนฯ
9.2 ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
9.2.1 ที่ดินราชพัสดุได้รับการพัฒนาให้มีศกั ยภาพเพิ่มขึ้น
9.2.2 ที่ดินราชพัสดุได้รับการพัฒนาให้มีศกั ยภาพเพิ่มขึ้น
9.2.3 มีกองทุนฯ ที่มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ เพื่อนําผลตอบแทนมาลงทุน
ในการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ
10. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติงาน
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานปีที่ผ่านมา เป้าหมาย
ปี 58 ปี 59 ปี 60
-

ปี 61
ร้อยละ
100

เกณฑ์การให้คะแนน
1
2
3
4
5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
20 40
60
80
100

12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
 ความเสี่ยงด้านการเงิน  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
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12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.3 แนวทางการควบคุม
-
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โครงการอนุรกั ษ์ พัฒนาและบริหารจัดการทีด่ นิ กําแพงเมือง – คูเมือง
หน่วยงานรับผิดชอบ กองเทคโนโลยีการสํารวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
1. ความเป็นมา
ประเทศไทยมีมรดกทางวัฒนธรรมปรากฏอยู่ทั่วไป สิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรม
และประวัติศาสตร์ที่สืบทอดมานานนับพันปี ซึ่งมรดกทางโบราณสถาน โบราณวัตถุ แหล่งโบราณคดี เมือง
ประวัติศาสตร์ หรือเมื องโบราณนับเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมทุกรูปแบบ นับจากอาคารสถาปัตยกรรมหรือ
สิ่งก่อสร้างในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ กําแพงเมือง - คูเมือง หรือองค์ประกอบของเมืองในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งสะท้อนถึง
วิถีการดําเนินชีวิตกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและความเจริญรุ่งเรืองที่มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม และปัจจุบันกําแพงเมือง - คูเมือง มีสภาพชํารุดทรุดโทรม
ไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนแน่นอน บางแห่งถูกทําลายสิ้นสภาพแล้ว นอกจากนี้ยังไม่สามารถรับรองแนวเขตที่ดิน
ให้แก่ราษฎรที่เป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงเพื่อออกเอกสารสิทธิได้ ทําให้เกิดการร้องเรียนและขอความเป็นธรรม
อยู่เสมอมาและยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ เป็นผลให้เกิดความเสียหายทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
ซึ่ง นับ วัน จะทวีค วามรุน แรงและสร้า งปัญ หาซับ ซ้อ นมากยิ่ง ขึ้น อาจก่อ ให้เ กิด ปัญ หาและความเสีย หาย
อย่า งร้า ยแรงถ้า มิไ ด้รับ การแก้ไ ขทัน ท่ว งที จึง ได้จัดทํา โครงการอนุรัก ษ์ พัฒ นา และบริห ารจัด การที่ดิน
กําแพงเมือง - คูเมือง บรรจุเข้าแผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ 5 ปี (ปี 2559 - ปี 2563) และเป้าหมาย
ภารกิจกรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งเป็นภารกิจประจําของกรมธนารักษ์ที่จะต้องเร่งรัดดําเนินการ
สําหรับใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนา และแก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่อไป และสอดคล้องกับนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี ที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12
กันยายน 2557 ข้อ 3. การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ข้อ 9.
การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อกําหนดขอบเขตที่ดินกําแพงเมือง - คูเมือง ให้ชัดเจนถูกต้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
ปกครอง ดูแล และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินกําแพงเมือง - คูเมือง เพื่อส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการอนุรักษ์และบูรณะซ่อมแซม
2.2 เพื่อเป็นการป้องกันระงับยับยั้งการบุกรุกทําลายสภาพกําแพงเมือง - คูเมือง ซึ่งเป็นสถานที่
สําคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
2.3 เพื่อสํารวจรายการที่ดินกําแพงเมือง - คูเมือง นําส่งขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
2.4 เพื่อดําเนินการให้ได้มาซึ่งหลักฐานหนังสือสําคัญสําหรับที่ราชพัสดุ
2.5 เพื่อป้องกันและลดปัญหาการโต้แย้งสิทธิในเขตที่ดินกําแพงเมือง - คูเมือง
2.6 เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนในพืน้ ที่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และดําเนินการอนุรักษ์
พัฒนา และบริหารจัดการที่ดินกําแพงเมือง – คูเมือง ได้อย่างถูกต้อง
2.7 เพื่อมุ่งเน้นให้ส่วนราชการท้องถิ่น เทศบาล มีบทบาทเป็นผู้นําการพัฒนาการอนุรักษ์
ปรับปรุง ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มองค์กร หันมาสนใจและให้ความร่วมมือ
ในการช่วยกันรักษาคุณค่าความเป็นกําแพงเมือง - คูเมือง ให้คงสภาพแวดล้อมที่ดีสืบไป
3. เป้าหมาย
3.1 จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์กําหนดขอบเขตที่ดินกําแพงเมือง - คูเมือง ลงในระวาง
ภาพถ่ายทางอากาศระบบ ยู ที เอ็ม จํานวน 10 เมือง
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3.2 ดําเนินการสํารวจรังวัดกําหนดขอบเขตที่ดินกําแพงเมือง – คูเมือง ลงภาคพื้นดิน จํานวน 6 เมือง
3.3 ดําเนินการอนุรักษ์กําแพงเมือง - คูเมือง เพื่อพัฒนาท้องถิ่น มิติด้านอนุรักษ์ จํานวน 2 เมือง
3.4 แก้ไขปัญหาราษฎรร้องเรียนเขตพื้นที่กําแพงเมือง – คูเมือง จํานวน 2 เมือง
4. พื้นที่ดําเนินการ
ที่ดินราชพัสดุที่เป็นกําแพงเมือง - คูเมือง ที่มีศักยภาพทั่วประเทศจากข้อมูลการวิเคราะห์กําหนด
ขอบเขตที่ดินกําแพงเมือง - คูเมือง ของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
6. แผนและผลการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน
6.1 กิจกรรมจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์กําหนดขอบเขตที่ดินกําแพงเมือง - คูเมือง
ขั้นตอน/กิจกรรม
1. ตรวจสอบ/จัดลําดับความสําคัญ/
กําหนดจํานวนกําแพงเมือง - คูเมือง
ที่จะดําเนินการ
2. แจ้งสํานักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากรประมาณการ
ค่าใช้จ่ายการศึกษาวิเคราะห์
3. จัดทําและนําเสนอ เพื่อขออนุมัติ
แผนการจัดจ้างศึกษาศึกษาวิเคราะห์
กําหนดขอบเขตทีด่ ินแพงเมือง - คูเมือง
4. ดําเนินการจัดจ้างศึกษาวิเคราะห์
กําหนดขอบเขตที่ดินกําแพงเมือง คูเมือง ลงในระวางรูปถ่าย
ทางอากาศ ระบบ UTM
5. ส่ง - รับมอบงานจ้างศึกษาวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2561
หน่วยงานที่
น้ําหนัก
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก. รับผิดชอบ/
กิจกรรม
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย. เกี่ยวข้อง
(ร้อยละ)
สฐ./ธพ.

6.2 กิจกรรมสํารวจรังวัดกําหนดขอบเขตที่ดินกําแพงเมือง – คูเมือง ลงภาคพื้นดิน
ขั้นตอน/กิจกรรม
1. จัดเตรียมเอกสารและการติดต่อ
ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ขออนุมัติแผนการสํารวจรังวัด
กําหนดขอบเขตที่ดินกําแพงเมือง คูเมือง

น้ําหนัก
ปีงบประมาณ 2561
หน่วยงานที่
กิจกรรม ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก. รับผิดชอบ/
(ร้อยละ) ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย. เกี่ยวข้อง
สฐ./ธพ.
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ปีงบประมาณ 2561
ขั้นตอน/กิจกรรม

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)

ต. พ. ธ. ม. ก. มี.
ค. ย. ค. ค. พ. ค.

หน่วยงานที่
เม. พ. มิ. ก. ส. ก. รับผิดชอบ/
ย. ค. ย. ค. ค. ย. เกี่ยวข้อง

3. กําหนดหมุดพิกัดหลักฐานแผนที่
ด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
(GPS) ครอบคลุมบริเวณกําแพง
เมือง - คูเมือง
4. สํารวจรังวัดกําหนดขอบเขต
ที่ดินกําแพงเมือง - คูเมือง
และเก็บ รายละเอียด ในพื้นที่
5. ตรวจสอบรวบรวมข้อมูลสรุปผล
การปฏิบัติงานประจําปีกรมธนารักษ์

สฐ./ธพ.

6.3 อนุรักษ์กําแพงเมือง - คูเมือง เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ 2561
ขั้นตอน/กิจกรรม

1. รวบรวมข้อมูลและจําแนกเมือง
ที่มีศักยภาพพร้อมสําหรับการ
อนุรักษ์ และพัฒนากําแพงเมืองคูเมือง
2. จัดทําและขออนุมัติแผนงาน
กิจกรรมการอนุรักษ์กาํ แพงเมืองคูเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิน่
มิติด้านอนุรกั ษ์
3. ดําเนินการจ้างดําเนินงาน
กิจกรรมการอนุรกั ษ์กําแพงเมืองคูเมือง
4. ดําเนินการกิจกรรมการอนุรักษ์
กําแพงเมือง – คูเมือง เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น มิติด้านอนุรักษ์ ได้แก่
การจัดทําป้ายสื่อความหมาย
การจัดการเสวนา
5. ติดตาม/ประเมินผลการดําเนินการ

น้ําหนัก
ต. พ. ธ. ม. ก. มี.
กิจกรรม
ค. ย. ค. ค. พ. ค.
(ร้อยละ)

หน่วยงานที่
เม. พ. มิ. ก. ส. ก. รับผิดชอบ/
ย. ค. ย. ค. ค. ย. เกี่ยวข้อง
สฐ./ธพ.
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6.4 แก้ไขปัญหาราษฎรร้องเรียนเขตพื้นที่กําแพงเมือง - คูเมือง
ปีงบประมาณ 2561
ขั้นตอน/กิจกรรม

น้ําหนัก
ต. พ. ธ. ม. ก. มี.
กิจกรรม
ค. ย. ค. ค. พ. ค.
(ร้อยละ)

หน่วยงานที่
เม. พ. มิ. ก. ส. ก. รับผิดชอบ/
ย. ค. ย. ค. ค. ย. เกี่ยวข้อง

1. จําแนกเมืองตามลําดับความสําคัญ
ของปัญหาข้อร้องเรียน
2. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารรา
วิเคราะห์สภาพการใช้ประโยชน์
ของที่ดินภายในขอบเขตทีด่ ิน
กําแพงเมือง-คูเมือง
3. จัดทําและขออนุมัติแผนงาน
กิจกรรมการแก้ไขปัญหาฯ
ตามมติที่ประชุมข้อ 2
4. แจ้งแผนการปฏิบัติงานให้
สํานักงานธนารักษ์พื้นที่เตรียม
ความพร้อม
5. สํารวจรังวัดกําหนดขอบเขต
ที่ดินกําแพงเมือง – คูเมือง ตาม
มติที่ประชุม
5. ติดตาม/ประเมินผลการดําเนินการ

สฐ./ธพ.

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
7.1 กิจกรรมจัดจ้างที่ปรึ กษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์กําหนดขอบเขตที่ดินกําแพงเมือง - คูเมือง
จํานวน 6,000,000 บาท
7.2 กิจกรรมสํารวจรังวัดกําหนดขอบเขตที่ดินกําแพงเมือง – คูเมือง ลงภาคพื้นดิน จํานวน
1,862,134 บาท
7.3 กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์ กํ า แพงเมื อ ง - คู เ มื อ ง เพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มิ ติ ด้ า นอนุ รั ก ษ์ จํ า นวน
2,000,000 บาท
7.4 กิจกรรมแก้ไขปัญหาราษฎรร้องเรียนเขตพื้นที่กําแพงเมือง – คูเมือง จํานวน 430,825 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
เงินงบประมาณรายจ่าย และเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ ประจําปี 2561
9. ประโยชน์ที่จะได้รบั
9.1 ด้านบริหารที่ราชพัสดุ
9.1.1 ทราบขอบเขตที่ดิน จํานวนเนื้อที่ สถานที่ตั้ง ลักษณะที่ดิน สะดวกแก่การปกครอง
ดูแลทรัพย์สิน
9.1.2 นําไปใช้เป็นหลักฐานในการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
9.1.3 ป้องกันการบุกรุกและทําลายกําแพงเมือง – คูเมือง
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9.2 ด้านเศรษฐกิจ
9.2.1 เป็นสิ่งจูงใจให้เกิดเป็นแหล่งท่องเทีย่ วก่อให้เกิดรายได้แก่รัฐและเป็นการเพิ่มพูน
รายได้ทางอ้อมให้แก่ราษฎรที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
9.2.2 ราคาที่ดินบริเวณข้างเคียงจะสูงขึ้นตามความเจริญของท้องถิ่น
10. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะได้รบั
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ตัวชีว้ ัด

ผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมา
2558 2559 2560

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

จํานวนกําแพงเมือง – คูเมือง
ที่ทําการศึกษาวิเคราะห์

20

23

11

10

2

4

6

8

10

จํานวนเมืองทีส่ ํารวจรังวัด
ขอบเขตทีด่ ินกําแพงเมือง คูเมือง ในภาคพื้นดิน

22

6

10

6

2

3

4

5

6

จํานวนกําแพงเมือง – คูเมือง
ที่ได้อนุรักษ์พัฒนาและบริหาร
จัดการ

-

1

4

2

-

-

-

1

2

จํานวนเมืองทีไ่ ด้แก้ไขปัญหา
แนวเขตที่ดินกําแพงเมือง คูเมือง

-

-

-

2

-

-

-

1

2

12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/ระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
ราษฎรผู้ครอบครองใช้ประโยชน์บริเวณที่ดินกําแพงเมือง - คูเมือง ไม่ให้ความร่วมมือ
12.3 แนวทางการควบคุม
ให้ผู้รับผิดชอบควบคุม ดูแล ติดตามในกระบวนการและให้ธนารักษ์พื้นที่ พร้อมเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ร่วมชี้แจง ทําความเข้าใจกับราษฎร และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
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โครงการพัฒนาฐานข้อมูลทีร่ าชพัสดุเชิงคุณภาพ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองเทคโนโลยีการสํารวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
1. ความเป็นมา
ที่ราชพัสดุเป็นทรัพย์สินของรัฐประเภทหนึ่งที่กระทรวงการคลังถือกรรมสิทธิ์ ซึ่งกรมธนารักษ์
มีหน้าที่ในการปกครอง ดูแล บํารุง รักษา และบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการจัดให้ใช้
ประโยชน์และการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ที่ราชพัสดุจํานวนมากยังมีฐานข้อมูล
ของที่ดินไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์และไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการจัดทําฐานข้อมูลในแต่ละด้าน
ได้แก่ โครงการออกหนังสือสําคัญ โครงการปักหลักเขตที่ราชพัสดุ โครงการปรับปรุงทะเบียนที่ราชพัสดุและ
โครงการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) แต่ข้อมูลที่ได้ตามโครงการดังกล่าว
ยังขาดการพัฒนาให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลง
ที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งกําหนดให้การจัดทําระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยแผนที่รูปแปลงที่ดินของที่ดินแต่ละแปลงต้องแสดงค่าพิกัดฉากตั้ง และพิกัดฉากราบ
ในระบบ UTM ดังนั้น จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเชิงคุณภาพให้มีความถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 3 การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและการ
สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ข้อ 9.3 จัดทําฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ และนโยบายกระทรวงการคลัง
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ข้อ 7 การบริหารจัดการที่ราชพัสดุและ
เหรียญกษาปณ์ให้มีประสิทธิภาพ เร่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดินให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเชิงคุณภาพ โดยให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
3. เป้าหมาย
ดําเนินการในที่ราชพัสดุทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) โดยคัดเลือกที่ราชพัสดุที่ใช้ประโยชน์
ในราชการเป็น "ศูนย์ราชการจังหวัด , อําเภอ หรือ ที่ว่าการอําเภอ" ให้ครบถ้วนก่อน ส่วนสํานักงานธนารักษ์
พื้นที่ที่ไม่มีแปลง "ศูนย์ราชการจังหวัด, อําเภอ หรือ ที่ว่าการอําเภอ" ให้ใช้แปลงที่อยู่ในบัญชีการคัดกรอง
ทะเบียนในประเภทที่ 2 (ทะเบียนทั่วไปที่มีแผนที่รูปแปลงเป็นรูปลอยมีหลักฐานเป็นโฉนด หรือ น.ส.ล. มีการ
รัง วัด ปัก หลัก เขตที่ร าชพัส ดุแ ล้ว จะต้อ งแก้ไ ขเฉพาะข้อ มูล รายละเอีย ดของอาคารราชพัส ดุห รือ ไม่ต้อ ง
แก้ไขใด ๆ) (สํานักงานธนารักษ์พื้นที่ที่เลือกแปลงในบัญชีประเภทที่ 2 เป็นแปลงเป้าหมาย กรมธนารักษ์อาจ
พิจารณาตัดค่าใช้จ่ายในการรังวัดจัดทําแผนที่รูปแปลงเป็นกรณีไป) ประเภทที่ 3 (ทะเบียนทั่วไปที่มีแผนที่รูป
แปลงเป็นศูนย์ลอยมีหลักฐานเป็น น.ส.3, น.ส.3ก, ส.ค.1 ต้องแก้ไขรายละเอียดเนื้อที่ และต้องแก้ไขเฉพาะ
ข้อมูลรายละเอียดของอาคารราชพัสดุ) หรือประเภทที่ 4 (ทะเบียนทั่วไปที่มีแผนที่ยังไม่ถูกต้อง ไม่เป็น UTM
ไม่สามารถนําไปอ้างอิงใด ๆ ได้ ต้องปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดข้อมูลอาคารราชพัสดุ) รวม 76 จังหวัด 217 แปลง
โดยจัดทําข้อมูลที่ราชพัสดุเชิงคุณภาพทั้งที่ดินและอาคารราชพัสดุและนําเข้าระบบ GIS ให้ครบถ้วน
4. พืน้ ทีด่ าํ เนินการ
ที่ดินราชพัสดุทั่วประเทศที่ใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้งที่ว่าการอําเภอ โดยกําหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้
4.1 จังหวัดใหญ่ มีจํานวนทะเบียนที่ราชพัสดุประเภททั่วไป 450 ทะเบียนขึ้นไป ดําเนินการ
3 แปลง (แปลงขนาดเนื้อที่ 40 ไร่ขึ้นไป 2 แปลง, แปลงขนาดเนื้อที่ 15 - 40 ไร่ 1 แปลง หรือไม่เข้าหลักเกณฑ์
ให้ใช้อย่างน้อย 3 แปลง)
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4.2 จังหวัดเล็ก มีจํานวนทะเบียนที่ราชพัสดุประเภททั่วไปไม่เกิน 450 ทะเบียน ดําเนินการ
2 แปลง (จํานวนทะเบียนที่ราชพัสดุประเภททั่วไปไม่เกิน 15 ไร่ หรือไม่เข้าหลักเกณฑ์ให้อย่างน้อย 2 แปลง)
ยกเว้นกรุงเทพมหานคร รวม 76 จังหวัด
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
6. แผนและผลการดําเนินงาน
แผนและผลการดําเนินงาน
ขั้นตอน/กิจกรรม
1. แจ้ง ธพ. ทั่วประเทศให้กําหนด
แผนการดําเนินการโครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเชิงคุณภาพ
2. จัดทําแผนงานโครงการฯ และ
ประมาณการค่าใช้จ่ายเสนอ
ท่านอธิบดีพิจารณาอนุมัติโครงการฯ
3. เมื่อได้รับอนุมัติโครงการแล้ว
จัดส่งแผนฯ ให้ ธพ. ปฏิบัติงาน
และแจ้งสํานักการคลังเพื่อจัดสรร
เงินให้ ธพ. และผู้ตรวจราชการ
เร่งรัด ติดตามการปฏิบัติงาน
4. ธพ. ปฏิบัติงานภาคสนามพร้อม
แก้ไขระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ
และระบบงานสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ GIS
5. เร่งรัดติดตามผลและรวบรวมผล
การปฏิบัติงานส่ง ผง. และ พร.
โดยให้มีการรายงานผลตัวชี้วัด
4 ครั้ง ดังนี้
5.1 ธพ.จัดทําแผนงานโครงการฯ
5.2 รายงานผลพร้อมส่งสําเนา
แผนที่ต้นร่างและรายการคํานวณ
ให้กรมธนารักษ์
5.3 รายงานการปรับปรุงแก้ไข
ระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุและ
แจ้งกรมธนารักษ์ให้ดําเนินการ
ในระบบทะเบียนที่ราชพัสดุและ
แจ้งกรมธนารักษ์ให้ดําเนินการใน
ระบบทะเบียนกลาง
5.4 รายงานผลการนําเข้าหรือ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ

ปีงบประมาณ 2561
หน่วยงานที่
น้ําหนัก
กิจกรรม ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก. รับผิดชอบ/
(ร้อยละ) ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย. เกี่ยวข้อง
สฐ./ธพ.
10
25
10

30

25

(5)
(10)
(5)

(5)

90

7. ประมาณการค่าใช้จา่ ย
7,159,620.00 บาท
8. แหล่งเงินทีจ่ ะใช้จ่ายตามโครงการ
8.1 เงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีบประมาณ 2561 จํานวน 1,800,000 บาท
8.2 เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ราชพัสดุ ประจําปีบประมาณ 2561 5,359,620 บาท
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รบั
9.1 ด้านบริหารที่ราชพัสดุ
9.1.1 สนับสนุนงานด้านแผนที่ งานด้านทะเบียนที่ราชพัสดุให้มีความถูกต้องนําไปสู่
ฐานข้อมูลทีร่ าชพัสดุเชิงคุณภาพ
9.1.2 สนับสนุนโครงการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
9.1.3 สนับสนุนการพัฒนางานแผนที่ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
มาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงทีด่ ินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๐
10. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะได้รบั
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ประเมิ น โดยผลการรวบรวมการรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านพร้ อมดํ า เนิ น การพั ฒ นา
ฐานข้อมูลที่ราชพัสดุให้เป็นปัจจุบัน กําหนดให้มีการรายงานผลความคืบหน้าการดําเนินการทุกเดือน
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนงานโครงการ

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
ค่าเป้าหมาย
2558 2559 2560
1
100 100
90
50

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
60
70
80

5
90

12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/ระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
ส่ วนราชการครอบครองใช้ ประโยชน์ ไม่ ให้ ความร่ วมมื อ และไม่ สามารถนํ าชี้ แนวเขตการ
ครอบครองได้
12.3 แนวทางการควบคุม
ให้ผู้รับผิดชอบควบคุม ดูแล ติดตามในกระบวนการ และให้ธนารักษ์พื้นที่ทําความเข้าใจ
กับส่วนราชการผู้ใช้ประโยชน์
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โครงการออกหนังสือสําคัญสําหรับทีร่ าชพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
หน่วยงานรับผิดชอบ กองเทคโนโลยีการสํารวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
1. ความเป็นมา
ที่ราชพัสดุเป็นทรัพย์สินของรัฐประเภทหนึ่งซึ่งกรมธนารักษ์มีหน้าที่ในการปกครอง ดูแล บํารุง
รักษา และบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการจัดให้ใช้ประโยชน์และการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ที่ราชพัสดุจํานวนมากยังมีข้อมูลของที่ดินไม่ครบถ้วนทุกแปลง อาทิ หลักฐาน
เอกสารสิทธิสําหรับที่ดิน แผนที่แสดงขอบเขตแปลงที่ดิน แผนที่แสดงรายละเอียดเขตเช่า และแผนที่แสดงการบุกรุก
ที่ราชพัสดุ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่สําคัญในการดําเนินงานตามภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของกรมธนารักษ์
สาเหตุเพราะได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจํากัด แต่โดยที่ข้อมูลที่ราชพัสดุดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้มีประสิทธิภาพ และใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาการบุกรุกโต้แย้งกรรมสิทธิ์
รวมถึงประกอบการพิจารณาให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและจัดเก็บรายได้เข้ารัฐ และสอดคล้องกับ
นโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 3.การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ ข้อ 9.3 จัดทําฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ และเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติแผนบริหารราชการ
แผ่นดินปี พ.ศ. 2559 - 2562 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2563 การเพิ่ม ประสิท ธิภาพในการทํางานของกระทรวงการคลัง และนโยบายกระทรวงการคลังของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ข้อ 7. การบริหารจัดการที่ราชพัสดุและ
เหรียญกษาปณ์ให้มีประสิทธิภาพ เร่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดินให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ จึงได้
จัดทําโครงการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่ราชพัสดุประจําปีงบประมาณ 2561 เพื่อประโยชน์ดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ทราบขอบเขต อาณาเขตและเนื้อที่ที่ราชพัสดุที่ถูกต้อง
2.2 เพื่อให้ที่ราชพัสดุมีเอกสารสิทธิครบถ้วนทุกแปลง
2.3 เพื่อป้องกันการบุกรุกและโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ดิน
3. เป้าหมาย
3.1 ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่ราชพัสดุ จํานวน 100 แปลง
3.2 ติดตามผลการออกหนังสือสําคัญสําหรับทีร่ าชพัสดุที่ค้างดําเนินการทั่วประเทศ จํานวน 100 แปลง
4. พืน้ ทีด่ าํ เนินการ
สํานักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงาน
-
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6.2 แผนการดําเนินงาน
1) กิจกรรมการออกหนังสือสําคัญสําหรับทีร่ าชพัสดุ
ขั้นตอน/กิจกรรม
1. ธพ.จัดส่งแผนดําเนินการให้กรมฯ
พิจารณา
2. กรมธนารักษ์จัดทําแผนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเสนอขออนุมัติ
3. ส่งแผนการปฏิบัติงานให้ ธพ.
4. ธพ.รายงานผลการปฏิบัติงาน

ปีงบประมาณ 2561
หน่วยงานที่
น้ําหนัก
กิจกรรม ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก. รับผิดชอบ/
(ร้อยละ) ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย. เกี่ยวข้อง
20

สฐ./ธพ.

20
20
40

2) กิจกรรมเร่งรัดติดตามการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่ราชพัสดุทคี่ า้ งดําเนินการ
ขั้นตอน/กิจกรรม
1. ตรวจสอบสาเหตุ และแนวทาง
แก้ไขปัญหาการค้างฯ ตามที่
กรมธนารักษ์กําหนดแนวทาง
พร้อมจัดทําแผนปฏิบัติงาน
การเร่งรัด ติดตาม ส่งกรมธนารักษ์
2. รายงานผลการแก้ไข้ปัญหาตาม ข้อ 1
3. เร่งรัด ติดตามผลดําเนินการ ข้อ 2
พร้อมรายงานผลสําเร็จ
4. รายงานผลการรับหนังสือสําคัญฯ

ปีงบประมาณ 2561
หน่วยงานที่
น้ําหนัก
กิจกรรม ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก. รับผิดชอบ/
(ร้อยละ) ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย. เกี่ยวข้อง
20

สฐ./ธพ.

40
20
20

7. ประมาณการค่าใช้จา่ ย
7.1 กิจกรรมการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่ราชพัสดุ จํานวน 3,107,490 บาท
7.2 กิจกรรมเร่งรัดติดตามการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่ราชพัสดุที่ค้างดําเนินการ
376,250 บาท
8. แหล่งเงินทีจ่ ะใช้จ่ายตามโครงการ
เงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รบั
9.1 ทราบรูปแปลงที่ดิน อาณาเขต เนื้อที่และที่ตั้งที่ถูกต้อง รวมทั้งสถานะการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
9.2 ที่ราชพัสดุมีหลักฐานเอกสารสิทธิสําหรับที่ดินครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
9.3 ป้องกันปัญหาการบุกรุกและโต้แย้งกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุ
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9.4 ลดปัญหาข้อร้องเรียนกรณีพิพาทแนวเขตที่ราชพัสดุ
9.5 สะดวกแก่การปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และใช้ประโยชน์
9.6 สามารถบริหารจัดการที่ราชพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.7 สนับสนุนการพัฒนางานแผนทีใ่ ห้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐาน
ระวางแผนที่และ
10. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะได้รบั
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
2558 2559 2560

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

จํานวนแปลงที่ได้รับการออก
หนังสือสําคัญสําหรับที่ราชพัสดุ

-

226

246

100

50-59 60-69 70-79 80-89 90-100

จํานวนแปลงที่ได้รับการเร่งรัด
ติดตามการออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่ราชพัสดุที่ค้าง
ดําเนินการ

-

-

-

100

50-59 60-69 70-79 80-89 90-100

12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/ระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
ส่ วนราชการครอบครองใช้ ประโยชน์ ไม่ ให้ ความร่ วมมื อ และไม่ สามารถนํ าชี้ แนวเขตการ
ครอบครองได้
12.3 แนวทางการควบคุม
ให้ผู้รับผิดชอบควบคุม ดูแล ติดตามในกระบวนการและให้ธนารักษ์พื้นที่ทําความเข้าใจกับ
ส่วนราชการผู้ใช้ประโยชน์ รวมทั้งประสานงานกับสํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก
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โครงการจัดทําแผนทีร่ ปู แปลงผูเ้ ช่าทีด่ ินและอาคารราชพัสดุ ในระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงานรับผิดชอบ กองเทคโนโลยีการสํารวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
1. ความเป็นมา
กรมธนารักษ์มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล การบํารุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สิน
ภาครัฐ ในการใช้และการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ การพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุรวมถึงปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีกระทรวงการคลังถือกรรมสิทธิ์ ในปีงบประมาณ 2547
ได้ ดํ า เนิ น การนํ า เข้ า แผนที่ รู ป แปลงผู้ เ ช่ า ที่ ดิ น และอาคารราชพั ส ดุ ในระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ (GIS)
เพื่อสามารถนําไปใช้ประโยชน์กับงานด้านการบริหารจัดการที่ดินราชพัสดุแล้ว แต่เนื่องจากในช่วงระยะเวลา
12 ปี มีจํานวนผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงได้กําหนดให้
มีโครงการจัดทําและปรับปรุงแผนที่รูปแปลงผู้เช่าที่ดินและอาคารราชพัสดุ โดยดําเนินการนําร่องบริเวณพื้นที่
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสุรินทร์ เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
และกระทรวงการคลัง รวมทั้งภารกิจหลักของกรมธนารักษ์ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดทําข้อมูลรูปแปลง
ผู้เช่าที่ดินและอาคารราชพัสดุในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวต่อเนื่องอีก 72 จังหวัดที่เหลือ
เพื่อให้ได้ข้อมูลรูปแปลง (Shape File) และข้อมูลรายละเอียด (Attribute) ที่ครบถ้วน และถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน สามารถใช้นําเสนอรูปแปลง และข้อมูล ผู้เช่าที่ดินและอาคารราชพัสดุผ่าน Web Application ของ
กรมธนารักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นการสนับสนุนนโยบายกรมธนารักษ์ 4.0
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดทําและปรับปรุงแผนที่รูปแปลงผู้เช่าที่ดินและอาคารราชพัสดุ รวมทั้งภาพถ่ายแปลง
ผู้เช่าที่ดินและอาคารราชพัสดุ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ให้มคี วามถูกต้องครบถ้วน
2.2 เพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS
3. เป้าหมาย
จํานวนแผนที่รูปแปลงผู้เช่าที่ดินและอาคารราชพัสดุ รวมทั้งสิ้น จํานวน 161,218 ราย4. 4
4. พื้นที่ดําเนินการ
ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งสํานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ยกเว้นสํานักงานธนารักษ์
พื้นที่สมุทรปราการ, ขอนแก่น, สุพรรณบุรี และสุรินทร์
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
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6. แผนและผลการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. กําหนดเป้าหมายและขออนุมัติ
ดําเนินกิจกรรม
2. แจ้งแผนการดําเนินโครงการ
พร้อมจัดส่งค่าใช้จ่ายให้กับ
สํานักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ
รวมทั้งสํานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร ยกเว้น ธพ.ขอนแก่น
สมุทรปราการ สุพรรณบุรี และ
สุรินทร์
3. ส่วนสารสนเทศภูมิศาสตร์ส่ง
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปฝึกสอน
และทบทวนการใช้ระบบ GIS
4. สํานักงานธนารักษ์พื้นที่และสํานัก
บริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
ดําเนินการจัดการรูปแปลงผู้เช่า
ที่ดินและอาคารราชพัสดุและ
ดําเนินการนําเข้าในระบบ GIS
5. ส่วนสารสนเทศภูมิศาสตร์
ตรวจสอบข้อมูลรูปแปลงแผนที่
ผู้เช่าที่ดินและอาคารราชพัสดุ
ภาพถ่าย ในระบบ GIS
6. สรุปและนําเสนอผลการดําเนินงาน

ปีงบประมาณ 2561
หน่วยงานที่
น้ําหนัก
กิจกรรม ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก. รับผิดชอบ/
(ร้อยละ) ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย. เกี่ยวข้อง
สฐ./ธพ.
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7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
7,591,574.00บาท
8. แหล่งเงินทีจ่ ะใช้จ่ายตามโครงการ
8.1 เงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 จํานวน 400,000.00 บาท
8.2 เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ราชพัสดุ ปีงบประมาณ 2561 7,191,574.00 บาท
9. ประโยชน์ที่จะได้รับ
9.1 เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลผู้เช่าแผนที่รูปแปลงผู้เช่าที่ดินและอาคารราชพัสดุ ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS
9.2 เพื่อการเข้าถึงและการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศแก่ผู้รับบริการทั้งภาครัฐ เอกชน
และประชาชนอย่างทั่วถึง
9.3 เพื่อให้มีรูปถ่ายแปลงผู้เช่าที่ดินและอาคารราชพัสดุแสดงลักษณะทางกายภาพที่
สามารถสืบค้นได้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
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10. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ความครบถ้วนของข้อมูลแผนที่ต้นร่างรายการคํานวณรังวัดผู้เช่าทีด่ ินและอาคารราชพัสดุ
10.2 ความล่าช้าในการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดผู้เช่าที่ดินและอาคารราชพัสดุของ
10.3 ไม่สามารถหาตําแหน่งรูปแปลงผู้เช่าที่ดินและอาคารราชพัสดุได้ ทําให้เกิดความเสี่ยงในการ
ควบคุมให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศภูมิศาสตร์
10.4 ปัญหาระบบงานสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารด้านที่ราชพัสดุ (GIS)
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
11.1.1 ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของข้อมูลรูปแปลง (Shape file) และ
รายละเอียดประกอบรูปแปลง (Attribute) ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
11.1.2 ประเมินโดยผลการรวบรวมการรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมดําเนินการ
พัฒนาฐานข้อมูลที่ราชพัสดุให้เป็นปัจจุบัน กําหนดให้มีการรายงานผลความคืบหน้าการดําเนินการทุกเดือน
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ตัวชีว้ ัด
ร้อยละความสําเร็จของ
การดําเนินการตามแผนงาน

ผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมา
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โครงการ

12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/ระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.2.1 ต้องจัดเตรียมข้อมูลแผนที่รูปแปลงผู้เช่าที่ดินและอาคารราชพัสดุ ซึ่งสํานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่ยังมิได้ดําเนินการนําเข้าในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ทําให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินการ
12.2.2 ข้อมูลรายละเอียดผู้เช่าที่ดินและอาคารราชพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงทําให้ต้องใช้
เวลาในการสืบค้นข้อมูล
12.3 แนวทางการควบคุม
12.3.1 ติดตามควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สํานักงานธนารักษ์ให้เป็นไปตามคู่มือ
การปฏิบัติงาน
12.3.2 จัดทําแผนที่การปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงาน และกําหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนอย่างชัดเจน พร้อมให้เจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศภูมิศาสตร์รายงานผลการปฏิบัติงาน
ภาคสนามเป็นรายเดือน โดยให้จัดทําแผนปฏิบัติงาน แล้วรายงานผลตามรูปแบบรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการที่กรมธนารักษ์
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โครงการออกหนังสือสําคัญสําหรับทีร่ าชพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กิจกรรมที่ 2 แผนงาน
เร่งรัดติดตามการออกหนังสือสําคัญสําหรับทีร่ าชพัสดุทคี่ ้างดําเนินการ)
หน่วยงานรับผิดชอบ กองเทคโนโลยีการสํารวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
1. ความเป็นมา
ที่ราชพัสดุเป็นทรัพย์สินของรัฐประเภทหนึ่งซึ่งกรมธนารักษ์มีหน้าที่ในการปกครอง ดูแล บํารุง
รักษา และบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงการจัดให้ใช้ประโยชน์และการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ที่ราชพัสดุจํานวนมากยังมีข้อมูลของที่ดินไม่ครบถ้วนทุกแปลง อาทิ หลักฐาน
เอกสารสิทธิสําหรับที่ดิน แผนที่แสดงขอบเขตแปลงที่ดิน แผนที่แสดงรายละเอียดเขตเช่า และแผนที่แสดงการบุกรุก
ที่ราชพัสดุ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่สําคัญในการดําเนินงานตามภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของกรมธนารักษ์
สาเหตุเพราะได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจํากัด แต่โดยที่ข้อมูลที่ราชพัสดุดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้มีประสิทธิภาพ และใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาการบุกรุกโต้แย้งกรรมสิทธิ์
รวมถึงประกอบการพิจารณาให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและจัดเก็บรายได้เข้ารัฐ และสอดคล้องกับ
นโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 3. การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ ข้อ 9.3 จัดทําฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ และเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติแผนบริหารราชการ
แผ่นดินปี พ.ศ. 2559 - 2562 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2563 การเพิ่ม ประสิท ธิภาพในการทํางานของกระทรวงการคลัง และนโยบายกระทรวงการคลังของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ข้อ 7. การบริหารจัดการที่ราชพัสดุและ
เหรียญกษาปณ์ให้มีประสิทธิภาพ เร่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดินให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ จึงได้
จัดทําโครงการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่ราชพัสดุประจําปีงบประมาณ 2561 เพื่อประโยชน์ดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ทราบขอบเขต อาณาเขตและเนื้อที่ที่ราชพัสดุที่ถูกต้อง
2.2 เพื่อให้ที่ราชพัสดุมีเอกสารสิทธิครบถ้วนทุกแปลง
2.3 เพื่อป้องกันการบุกรุกและโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ดิน
3. เป้าหมาย
ติดตามผลการออกหนังสือสําคัญสําหรับทีร่ าชพัสดุที่ค้างดําเนินการทั่วประเทศ จํานวน 100 แปลง
4. พืน้ ทีด่ าํ เนินการ
สํานักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
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6. แผนและผลการดําเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ตรวจสอบสาเหตุ และแนวทาง
แก้ไขปัญหาการค้างฯ ตามที่
กรมธนารักษ์กําหนดแนวทาง
พร้อมจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
การเร่งรัด ติดตาม ส่งกรมธนารักษ์
2. รายงานผลการแก้ไข้ปัญหาตาม ข้อ 1
3. เร่งรัด ติดตามผลดําเนินการ ข้อ 2
พร้อมรายงานผลสําเร็จ
4. รายงานผลการรับหนังสือสําคัญฯ

ปีงบประมาณ 2561
หน่วยงานที่
น้ําหนัก
กิจกรรม ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก. รับผิดชอบ/
(ร้อยละ) ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย. เกี่ยวข้อง
สฐ./ธพ.
20

40
20
20

7. ประมาณการค่าใช้จา่ ย
376,250 บาท
8. แหล่งเงินทีจ่ ะใช้จ่ายตามโครงการ
เงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 จํานวน 376,250 บาท
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
9.1 ทราบรูปแปลงที่ดิน อาณาเขต เนื้อที่และที่ตั้งที่ถูกต้อง รวมทั้งสถานะการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
9.2 ที่ราชพัสดุมีหลักฐานเอกสารสิทธิสําหรับที่ดินครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
9.3 ป้องกันปัญหาการบุกรุกและโต้แย้งกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุ
9.4 ลดปัญหาข้อร้องเรียนกรณีพิพาทแนวเขตที่ราชพัสดุ
9.5 สะดวกแก่การปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และใช้ประโยชน์
9.6 สามารถบริหารจัดการที่ราชพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.7 สนับสนุนการพัฒนางานแผนทีใ่ ห้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐาน
ระวางแผนที่และ
10. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะได้รบั
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลเป็นขั้นตอนการทํางาน
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ตัวชี้วัด
จํานวนแปลงที่ได้รับการเร่งรัด
ติดตามผลการออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่ราชพัสดุที่ค้างดําเนินการ

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
เกณฑ์การให้คะแนน
ค่าเป้าหมาย
2558 2559 2560
1
2
3
4
5
100 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100
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12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/ระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
ส่ วนราชการครอบครองใช้ ประโยชน์ ไม่ ให้ ความร่ วมมื อ และไม่ สามารถนํ าชี้ แนวเขตการ
ครอบครองได้
12.3 แนวทางการควบคุม
ให้ผู้รับผิดชอบควบคุม ดูแล ติดตามในกระบวนการและให้ธนารักษ์พื้นที่ทําความเข้าใจกับ
ส่วนราชการผู้ใช้ประโยชน์ รวมทั้งประสานงานกับสํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก
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ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน

แผนงานจ้างทีป่ รึกษาควบคุมคุณภาพและการบริหารจัดการโครงการจัดทําฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บ
ภาษีทดี่ นิ และสิ่งปลูกสร้าง
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักประเมินราคาทรัพย์สิน
1. ความเป็นมา
เนื่องด้วยกรมธนารักษ์มีภารกิจหลักจําเป็นเร่งด่วนในการจัดทําโครงการประเมินราคาที่ดิน
รายแปลง และการได้มาซึ่งฐานข้อมูลราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายแปลงจํานวน ๓๒ ล้านแปลง ดังนั้น การให้
ได้มาซึ่งผลสําเร็จตามเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งจากปริมาณงานที่มีจํานวนมาก ทางกรมธนารักษ์จึงได้มีการพัฒนา
ระบบแผนที่เพื่อการกําหนดราคาประเมินที่ดิน ระบบการกําหนดราคาประเมินที่ดินรายบล็อกเป็นรายแปลง
ระบบสารสนเทศด้านประเมินราคาที่ดิน สําหรับผู้บริหาร ระบบกํากับและติดตามงานด้านประเมินราคาที่ดิน
ระบบบริการประชาชน ระบบบริการหน่วยงานภาครัฐ และระบบการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
กระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่นําไปใช้ได้ในเวลาที่เร็วที่สุด อันจะทําให้
การดําเนินงานตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. .... บรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
และยั ง สามารถต่ อขยายการประยุ กต์ใ ช้งานในด้ านอื่ นๆ ให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ดต่อ หน่วยงานอื่ นๆ ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีทีมที่ปรึกษาควบคุมตรวจสอบคุณภาพและ
การบริหารจัดการโครงการดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อบริหารจัดการโครงการจัดทําฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตามแผนงานจ้างออกแบบพัฒนาระบบและกําหนดราคาประเมินที่ดินรายแปลง ให้เป็นไปตามแผนที่กรมธนารักษ์
กําหนด
2.2 เพื่อควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบการวิเคราะห์ออกแบบ กระบวนงานพัฒนาระบบ
ประเมิ น ราคาที่ ดิ น รายแปลง และการดํ า เนิ น การกํ า หนดราคาประเมิ นที่ ดิ น รายแปลง ตามแผนงานจ้ า ง
ออกแบบพัฒนาระบบและกําหนดราคาประเมินที่ดินรายแปลงให้เป็นไปตามแผนดําเนินการ
3. เป้าหมาย
รายงานการเสร็จสิ้นโครงการโดยสมบูรณ์ (Project Completion Report) ซึ่งจัดทํารายงาน
รวบรวมสรุปผลการดําเนินการตลอดระยะเวลาโครงการ โดยจัดทําเป็นต้นฉบับ จํานวน 1 ชุด สําเนา 20 ชุด
พร้อม CD-ROM จํานวน 1 ชุด ส่งมอบให้กับกรมธนารักษ์ ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ระยะเวลาดําเนิน
โครงการสิ้นสุด
4. พื้นที่ดําเนินการ
77 จังหวัดทั่วประเทศ
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
ตุลาคม 2559 ถึง กรกฎาคม 2561 (ระยะเวลา 720 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)
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6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.1.1 ดําเนินการจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตาม
สัญญาจ้างเลขที่ 89/2559 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 วงเงิน 18,980,000 บาท ระยะเวลาจ้าง 720 วัน
6.1.2 ที่ปรึกษารายงานการเริ่มปฏิบัติงาน (Inception Report) โดยจัดทํารายงานการ
วางแผนการเริ่มปฏิบัติงานในภาพรวมของโครงการทั้งหมด (ขั้นตอนที่ 1)
6.1.3 ที่ปรึกษารายงานความก้าวหน้าการวางแผน การบริหารโครงการโดยรวม
ประจําเดือน ซึ่งระบุถึงผลการดําเนินงานโดยรวมของทุกงาน แผนงานที่ปรับปรุง อุปสรรค ปัญหาที่เกิดขึ้น
และการแก้ไขปัญหา โดยจัดทําเป็นรายงานภาษาไทยเป็นรายเดือนของปีงบประมาณ 2560 (ขั้นตอนที่ 2)
6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan)
ขั้นตอนการ
ดําเนินการ

ปีงบประมาณ 2560
ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี .
ค.

เม.
ย.

พ.
ค.

ปีงบประมาณ 2561
มิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ต.
ค.

ขั้นตอนที่ 6.1

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี .
ค.

เม.
ย.

พ.
ค.

มิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง
สํานักประเมิน
ราคาทรัพย์สิน

ขั้นตอนที่ 6.2
ขั้นตอนที่ 6.3
ขั้นตอนที่ 6.4
ขั้นตอนที่ 6.5

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
18,981,600 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
เงินงบประมาณ 18,981,600 บาท
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
กรมธนารักษ์มีผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ในการควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ในการ
บริหารจัดการโครงการจัดทําฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามแผนที่
กรมธนารักษ์กําหนด
10. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
-
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11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ติดตามผลการดําเนินงานเป็นรายเดือนตามแบบรายงานที่กําหนด และประเมินผลการ
ดําเนินงานโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ (ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด)
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ในการควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ในการบริหารจัดการโครงการ
ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา (แปลง) ค่าเป้าหมาย
ปี 58
ปี 59
ปี 60
ปี 61
ขั้ นตอนการควบคุ มคุ ณภาพ ไม่มี
ไม่มี 3 ขั้นตอน 3 ขัน้ ตอน
แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
โครงการฯ
ตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)
1
2
3
4
5
1
2
3
(60%) (80%) (100%)

12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
 ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
การประเมินราคาที่ดินรายแปลงอาจไม่บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้เนื่องจาก
1) การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลสําหรับใช้ในการดําเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
2) อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ด้านประเมินราคาทรัพย์สินไม่เพียงพอกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบงานด้านประเมินราคาทรัพย์สินในสํานักงานธนารักษ์พื้นที่
3) เจ้าหน้าที่ด้านประเมินราคาทรัพย์สินในสํานักงานธนารักษ์พื้นที่หลายพื้นที่ ยังขาด
ทักษะและประสบการณ์ในการดําเนินงานด้านประเมินราคาทรัพย์สินอย่างเพียงพอ
4) ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การได้รับฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินล่าช้า
และข้อมูลระวางแผนที่ UTM ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ อาจส่งผลให้การดําเนินงานไม่บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายได้
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
1) การได้รับการสนับสนุนปัจจัยที่สําคัญและจําเป็น อาทิ บุคลากร งบประมาณ ข้อมูลแผนที่
และข้อมูลราคาซื้อขาย ทั้งจากรัฐบาล กรมธนารักษ์และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ และเอกชน
2) ติดตามผลการดําเนินงานเป็นรายเดือน เสนอกรมธนารักษ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) จัดให้มีการฝึกอบรม สอนแนะงาน ให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อจะได้
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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แผนงานขยายพื้นทีป่ ระเมินราคาทีด่ นิ รายแปลง เพือ่ จัดทําฐานข้อมูลราคาประเมินทีด่ ินรายแปลง
ตามโครงการจัดทําฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีทดี่ นิ และสิ่งปลูกสร้าง
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักประเมินราคาทรัพย์สิน
1. ความเป็นมา
ตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... กําหนดให้กรมธนารักษ์มีหน้าที่
จัดส่งบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อใช้ในการคํานวณฐานภาษี กระทรวงการคลังจึงได้มีนโยบายเร่งรัดการประเมินราคาที่ดินเป็นรายแปลง
ให้ครบ 32 ล้านแปลง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จากนโยบายดังกล่าวข้างต้น กรมธนารักษ์ซึ่งรับผิดชอบการประเมินราคาที่ดินทั่วประเทศประมาณ 32 ล้านแปลง
โดยมีบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน 2 แบบ ได้แก่ แบบรายแปลง คือการกําหนดราคาที่ดินแต่ละแปลง
ตามรูปแปลงที่ปรากฏในระวางแผนที่ ปัจจุบันดําเนินการไปแล้วประมาณ 18.6 ล้านแปลง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการในปีงบประมาณ 2560 เป้าหมาย จํานวน 6.5 ล้านแปลง และแบบรายบล็อก คือการกําหนด
ราคาที่ดินเป็นรายกลุ่มตามแนวถนน ซอย ทาง โดยแบ่งแผนที่ออกเป็นโซน บล็อก ตามการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
อีกจํานวน 6.9 ล้านแปลง ซึ่งจํานวนแปลงที่ดินแบบรายบล็อกนี้ กรมธนารักษ์ต้องดําเนินการประเมินราคาที่ดิน
ให้เป็นรายแปลงทั้งหมด เพื่อให้มีฐานราคาประเมินที่ดินรายแปลงในการคํานวณภาษีได้อย่างครบถ้วน โดยจะ
พัฒนารูปแบบการประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินให้เป็นระบบเพื่อให้สามารถดําเนินการได้พร้อมกันทั้งประเทศ
เนื่ องจากระยะเวลาที่ จํากัด กรมธนารักษ์ไม่มีอัตรากําลังที่ เพียงพอในการดํ าเนิ น การให้แ ล้วเสร็ จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดได้ ดังนั้นจึงจํ าเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องใช้ การทํางานแบบบูรณาการ โดยทํางานร่ วมกับ
พันธมิตรที่มีความพร้อม เน้นการใช้ระบบงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ภายใต้ข้อจํากัดด้านเงื่อนเวลา พร้อมกับปริมาณงานที่มีจํานวนมากจําเป็นต้องจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาช่วยใน
การดําเนิ นงาน
รวมถึงการพั ฒนาระบบการประเมินราคาโดยใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศด้วยเช่นกัน
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มการประกาศใช้ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ที่ ดิ น และ
สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง พ.ศ. .... ภายใต้ ข้ อ จํ า กั ด ด้ า นเงื่ อ นเวลา และปริ ม าณงานที่ มี จํ า นวนมาก กรมธนารั ก ษ์
จึงดําเนินการขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดินรายแปลง จํานวน 13.4 ล้านแปลง ที่เหลือให้แล้วเสร็จ โดยการจ้าง
บริษัทเอกชนมาช่วยในการพัฒนาระบบและประเมินราคาที่ดินรายแปลงเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่ ง ปลู ก สร้ า งรวมถึ ง การนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศเข้ า มาช่ ว ยในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการประเมิ น ราคา
อสังหาริมทรัพย์ และการจัดทําฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินให้แล้วเสร็จครอบคลุมทั้งประเทศ 77 จังหวัด
จํานวนแปลงที่ดําเนินการ 32 ล้านแปลง และจ้างลูกจ้างเพื่อช่วยดําเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เสร็จทันตาม
เวลาที่กําหนด ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 2 ปี ในการเร่งดําเนินการประเมินราคาที่ดินที่ยังเป็นรายบล็อกทั้งหมดให้
เป็ นรายแปลง อีกทั้งกรมธนารักษ์ยังได้ วางกรอบให้โครงการนี้ เป็นรากฐานในการพัฒนาฐานข้ อมูลกลาง
ด้านราคาประเมินที่ดินแห่งชาติ นอกจากรองรับการจัดทําฐานภาษี การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ยังสามารถต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้งานในด้านอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อ
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ประชาชนและประเทศชาติ ต่ อไป ทั้ง นี้ก ารขยายพื้น ที่ป ระเมิ นราคาที่ ดิ น รายแปลงตามแผนงานดั ง กล่ า ว
เมื่ อ แล้ ว เสร็ จ จะได้ ป ระกาศใช้ เ ป็น บั ญ ชีกํ า หนดราคาประเมิ นทุ น ทรัพ ย์ ที่ ดิน รายแปลง สํ า หรั บ รอบบั ญ ชี
ปี พ.ศ. 2559-2562 ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลง สําหรับจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
รายแปลง เพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและรองรับการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง
2.2 เพื่อพัฒนาระบบการประเมินราคาที่ดินรายแปลงและใช้ในการวางแผนการดําเนินงาน
ด้านประเมินราคาต่อไป
2.3 เพื่อให้การกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินสะท้อนข้อเท็จจริง ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ สร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนและสังคม และตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล
2.4 เพื่อให้มีฐานข้อมูลด้านราคาประเมินที่ดินรายแปลงครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ สําหรับ
บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
2.5 เพื่อเผยแพร่ราคาประเมินที่ดินรายแปลงสู่สาธารณะ ผ่านระบบ Website ของกรมธนารักษ์
และของจังหวัด
3. เป้าหมาย
เป้าหมายในการดําเนินงาน ประเมินราคาที่ดินรายแปลง 6.9
ปีงบประมาณ 2561

ล้านแปลงให้แล้วเสร็จใน

4. พื้นที่ดําเนินการ
ดําเนินการนําข้อมูลเข้าระบบการประเมินราคาที่ดินรายแปลงและประเมินราคาที่ดินราย
แปลง เพื่อให้มีราคาประเมินที่ดินรายแปลงครอบคลุมทั่วประเทศ ในสํานักงานธนารักษ์พื้นที่ 30 พื้นที่
ประกอบด้วย
4.1 ภาคเหนือ จํานวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา และอุตรดิตถ์
4.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม
นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ และอุบลราชธานี
4.3 ภาคกลาง จํานวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบูรณ์
ลพบุรี และสุโขทัย
4.4 ภาคตะวันตก จํานวน 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี
4.5 ภาคใต้ จํานวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง
ยะลา สงขลา และสุราษฏร์ธานี
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5. ระยะเวลาการดําเนินการ
ดําเนินการในปีงบประมาณ 2561
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
แผนและผลการดําเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา
1) ปีงบประมาณ 2555 จํานวน 1,019,565 แปลง
2) ปีงบประมาณ 2556 จํานวน 737,032 แปลง
3) ปีงบประมาณ 2557 จํานวน 96,660 แปลง
4) ปีงบประมาณ 2558 จํานวน 4,930,609 แปลง
5) ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 5,200,914 แปลง
6) ปีงบประมาณ 2560 เป้าหมาย จํานวน 4,000,000 แปลง
6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan)
ขั้นตอนการดําเนินงาน

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)

๑. ตรวจสอบการคํานวณราคา
ประเมินที่ดินรายแปลง
2. ตรวจสอบการเชื่อมโยงราคา
ประเมินที่ดินกับข้อมูลทะเบียน
ที่ดิน
3. ตรวจสอบร่างบัญชีกําหนด
ราคาประเมินที่ดินรายแปลงและ
แผนที่ปะกอบบัญชีราคาประเมิน

ปีงบประมาณ 2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

50
20

30

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
1,060,000 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
เงินงบประมาณ 1,060,000 บาท
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
9.1 กรมธนารักษ์ได้ฐานข้อมูลราคาประเมินที่ดินรายแปลง เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างในระยะเวลาที่รวดเร็วและเพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและกําหนดนโยบาย
ของรัฐบาลได้ทันท่วงทีและสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาพรวมของประเทศ
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9.2 สามารถพัฒนาคุณภาพราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงให้เป็นที่ยอมรับ เป็นธรรม
และได้มาตรฐานสากล ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนําราคาประเมินที่จัดทําขึ้นไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานต่อไป
9.3 ภาครัฐมีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษีอากรจากการนําราคาประเมินทุน
ทรัพย์ที่ดินไปใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเพิ่มขึ้น
9.4 สามารถพัฒนาคุณภาพราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง รวมถึงการกําหนดมูลค่า
ทรัพย์สิน ให้เป็นที่ยอมรับ เป็นธรรม และได้มาตรฐานสากล ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนําราคา
ประเมินที่จัดทําขึ้นไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานต่อไป
9.5 มีข้อมูลพื้นฐานการประเมินราคาที่ดินรายแปลงเพื่อสนับสนุนนโยบายปฏิรูประบบการ
คลังและการหารายได้ของภาครัฐ เพื่อรองรับการใช้จ่ายในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐในอนาคต
และลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
9.6 กรมธนารักษ์มีระบบงานที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินงาน และเพิ่ม
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
10. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ติดตามผลการดําเนินงานเป็นรายเดือนตามแบบรายงานที่กําหนด และประเมินผลการ
ดําเนินงานโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ (ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด)
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด

2558

2559

ค่า
2560 เป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

จํานวนแปลงที่ดนิ ที่ ได้รับ 4,930,609 5,200,914 4,000,000 6.9 ล้าน 6.1 6.3 6.5 6.7 6.9
(เป้าหมาย) แปลง
การประเมินราคา (แปลง)

12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
 ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
การขยายพื้ น ที่ ป ระเมิ น ราคาที่ ดิ น รายแปลงอาจไม่ บ รรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตามเป้ า หมาย
ที่กําหนดไว้เนื่องจาก
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1) อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ด้านประเมินราคาทรัพย์สินไม่เพียงพอ รวมถึงเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับการบรรจุใหม่ยังขาดประสบการณ์ในการทํางานอาจทําให้ล่าช้ากว่าแผนที่กําหนด
2) ฐานข้อมูลทางทะเบียนของกรมที่ดินที่ใช้ในการปฏิบัติงานอาจมีความล่าช้าในการ
ถ่ายโอนข้อมูล หรือข้อมูลทางทะเบียนมีการแก้ไขทําให้ข้อมูลที่นํามาใช้มีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง
ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา และความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบหรือปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
3) ฐานข้อมูลระวางแผนที่ UTM ของกรมที่ดินยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อาจทําให้มีความ
ล่าช้าในการตรวจสอบข้อมูลรูปแปลงที่ดินเพื่อใช้ในการจัดทําฐานข้อมูลแผนที่และวัดแปลงเพื่อใช้ในการ
คํานวณราคาประเมินที่ดินรายแปลง
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
1) จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
2) ประสานขอความร่วมมือกับกรมที่ดินและสํานักงานที่ดินสาขาที่เกี่ยวข้องให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเข้าขอดูและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันกับ
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ตามแผนงานทั้งอย่างเป็นทางการและไม่ทางการ
3)
ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคของ
เจ้าหน้าที่ทุกเดือนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด
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แผนงานปรับราคาประเมินทีด่ นิ รายแปลง เพื่อจัดทําฐานข้อมูลราคาประเมินทีด่ นิ รายแปลง
ตามโครงการจัดทําฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีทดี่ นิ และสิ่งปลูกสร้าง
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักประเมินราคาทรัพย์สิน
1. ความเป็นมา
ภารกิจที่สําคัญประการหนึ่งของกรมธนารักษ์ คือ การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นที่
ยอมรับและได้มาตรฐานสากล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ ตลอดจนข้อมูลราคาซื้อขาย ต้องมีการ
ปรับราคาประเมินและข้อมูลที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง เพื่อรองรับการจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ที่ดินของสํานักงานธนารักษ์พื้นที่ สําหรับประกาศใช้ตามรอบบัญชี โดยมีสํานักประเมินราคาทรัพย์สินทําหน้าที่
ให้คําแนะนํา ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อให้การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เป็นไปตามระเบียบ
ของคณะกรรมการการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2535
เนื่องจากมีการพัฒนารูปแบบการประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินให้เป็นระบบ โดยดําเนินการ
จ้างบริษัทเอกชนมาช่วยในการพัฒนา รวมถึงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานด้านการ
ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ และจ้างลูกจ้างเพื่อช่วยดําเนินการให้เสร็จทันตามเวลาที่กําหนด ภายใน 2 ปี
ดั ง นั้ น ในปี ง บประมาณ 2561 สํ า นั ก งานธนารั ก ษ์ พื้ น ที่ ทุ ก พื้ น ที่ จ ะต้ อ งดํ า เนิ น การสํ า รวจสภาพข้ อ มู ล
ภาคสนาม เพื่อจัดเก็ บข้อมูลราคาซื้อขาย รวมถึงข้อมูล ที่มีผลต่ อการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ เพื่อ
นําไปใช้ในการวิเคราะห์กําหนดราคาประเมินและจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง
สําหรับประกาศใช้เป็นบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง รอบบัญชี ปี พ.ศ. 2563 – 2566 ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลง สําหรับจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ที่ดินรายแปลง เพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและรองรับการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
2.2 เพื่อพัฒนาระบบการประเมินราคาที่ดินรายแปลงและใช้ในการวางแผนการดําเนินงาน
ด้านประเมินราคาต่อไป
2.3 เพื่อให้การกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินสะท้อนข้อเท็จจริง ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ สร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนและสังคม และตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล
2.4 เพื่อให้มีฐานข้อมูลด้านราคาประเมินที่ดินรายแปลงครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ สําหรับ
บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
2.5 เพื่อเผยแพร่ราคาประเมินที่ดินรายแปลงสู่สาธารณะ ผ่านระบบ Website ของกรมธนารักษ์
และของจังหวัด
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3. เป้าหมาย
เป้าหมายในการดําเนินงาน ปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลง 12.1 ล้านแปลง ให้แล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ 2561
4. พื้นที่ดําเนินการ
ดําเนินการนําข้อมูลเข้าระบบการประเมินราคาที่ดินรายแปลงและปรับราคาประเมินที่ดินราย
แปลง ในสํานักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ ทั่วประเทศ
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
ดําเนินการในปีงบประมาณ 2561
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
เป้าหมายการดําเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา
1) ปีงบประมาณ 2558 จํานวน 817,500 แปลง
2) ปีงบประมาณ 2559 จํานวน – แปลง
3) ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 1,700,000 แปลง
6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan)
ปีงบประมาณ 2561

ขั้นตอน / กิจกรรม
1. สํารวจข้อมูลภาคสนามเพื่อ
ปรับปรุงหน่วยที่ดินตารางรายงานที่ 3
(ตารางบัญชีกําหนดมูลค่าถนน)
ที่ได้รับจากบริษัทผู้รับจ้าง
2. จัดส่งข้อมูลร่างบัญชีกําหนด
มูลค่าถนน (ตารางรายงานที่ 3)
หลังปรับปรุงและจัดส่งข้อมูลให้
บริษัทเพื่อคํานวณราคา
3. ประชุมคณะอนุกรรมการกําหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ประจํา
จังหวัด

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย
.

พ.ค.

มิย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง
สํ า นั ก ป ร ะ เ มิ น
ราคาทรั พ ย์ สิ น
แ ล ะ สํ า นั ก ง า น
ธนารักษ์พื้นที่
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ปีงบประมาณ 2561

ขั้นตอน / กิจกรรม

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย
.

พ.ค.

มิย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง

4. จัดส่งข้อมูลร่างบัญชีกําหนด
มูลค่าถนน (ตารางรายงานที่ 3)
หลังผ่านความเห็นชอบจากอนุ
กรรมการฯ (ถ้ามีการแก้ไข) ให้
บริษัทคํานวณราคา
5. ตรวจสอบร่างบัญชีกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง
และแผนที่ประกอบบัญชีราคา
ประเมินทุนทรัพย์

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
7.1 เงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบกลาง รายการ
ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป จํานวน 82,800,000 บาท
7.2 เงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 11,241,550 บาท
7.3 เงินนอกงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภทค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานที่ราชพัสดุ (เงิน 10%) จํานวน 6,327,940 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
8.1 เงินจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป
8.2 เงินงบประมาณของกรมธนารักษ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8.3 เงินนอกระบบประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ ( เงิน 10%)
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
9.1 กรมธนารักษ์ได้ฐานข้อมูลราคาประเมินที่ดินรายแปลง เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระยะเวลาที่รวดเร็วและเพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและกําหนด
นโยบายของรัฐบาลได้ทันท่วงทีและสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาพรวมของประเทศ
9.2 สามารถพัฒนาคุณภาพราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงให้เป็นที่ยอมรับ เป็นธรรม
และได้มาตรฐานสากล ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนําราคาประเมินที่จัดทําขึ้นไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานต่อไป
9.3 ภาครัฐมีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษีอากรจากการนําราคาประเมินทุน
ทรัพย์ที่ดินไปใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเพิ่มขึ้น
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9.4 สามารถพัฒนาคุณภาพราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง รวมถึงการกําหนดมูลค่า
ทรัพย์สิน ให้เป็นที่ยอมรับ เป็นธรรม และได้มาตรฐานสากล ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนําราคา
ประเมินที่จัดทําขึ้นไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานต่อไป
9.5 มีข้อมูลพื้นฐานการประเมินราคาที่ดินรายแปลงเพื่อสนับสนุนนโยบายปฏิรูประบบการ
คลังและการหารายได้ของภาครัฐ เพื่อรองรับการใช้จ่ายในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐในอนาคต
และลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
9.6 กรมธนารักษ์มีระบบงานที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินงาน และเพิ่ม
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
10. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ติดตามผลการดําเนินงานเป็นรายเดือนตามแบบรายงานที่กําหนด และประเมินผลการ
ดําเนินงานโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ (ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด)
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
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จํ า นวนแปลงที่ ดิ น ที่ ได้ รั บ 675,338
การประเมินราคา(แปลง)

เกณฑ์การให้คะแนน

2559

2560

ค่าเป้าหมาย

-

1.5 ล้านแปลง
(เป้าหมาย)

12.1 ล้านแปลง

1

2

3

4

5

11.3 11.5 11.7 11.9 12.1

12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
 ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
การปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงอาจไม่บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้เนื่องจาก
1) อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ด้านประเมินราคาทรัพย์สินไม่เพียงพอ รวมถึงเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับการบรรจุใหม่ยังขาดประสบการณ์ในการทํางานอาจทําให้ล่าช้ากว่าแผนที่กําหนด
2) ฐานข้อมูลทางทะเบียนของกรมที่ดินที่ใช้ในการปฏิบัติงานอาจมีความล่าช้า
ในการถ่ า ยโอนข้ อ มู ล หรื อ ข้ อ มู ล ทางทะเบี ย นมี ก ารแก้ ไ ขทํ า ให้ ข้ อ มู ล ที่ นํ า มาใช้ มี ค วามคลาดเคลื่ อ นจาก
ข้ อ เท็ จ จริ ง ซึ่ ง ต้ อ งใช้ ร ะยะเวลา และความละเอี ย ดรอบคอบในการตรวจสอบหรื อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขข้ อ มู ล

112

3) ฐานข้อมูลระวางแผนที่ UTM ของกรมที่ดินยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อาจทําให้มีความ
ล่าช้าในการตรวจสอบข้อมูลรูปแปลงที่ดินเพื่อใช้ในการจัดทําฐานข้อมูลแผนที่และวัดแปลงเพื่อใช้ในการ
คํานวณราคาประเมินที่ดินรายแปลง
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
1) จัดทําคู่มือแนวทางปฏิบัติงานจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2) ประสานขอความร่วมมือกับกรมที่ดินและสํานักงานที่ดินสาขาที่เกี่ยวข้องให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเข้าขอดูและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันกับ
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ตามแผนงานทั้งอย่างเป็นทางการและไม่ทางการ
3)
ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคของ
เจ้าหน้าที่ทุกเดือนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด
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โครงการศึกษานําร่องการกําหนดมูลค่าถนน ผ่านระบบกําหนดราคาประเมินทีด่ นิ รายแปลง เพื่อใช้ปรับ
ราคาประเมินทุนทรัพย์ทดี่ นิ รายแปลง ระยะที่ 1
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักประเมินราคาทรัพย์สิน
1. ความเป็นมา
ด้ว ยกรมธนารั กษ์ มีก ารจ้ า งจั ดทํ า ระบบแผนที่ เ พื่ อการกํ าหนดราคาประเมิ นที่ ดิน ระบบ
กําหนดราคาประเมินที่ดินรายบล็อกเป็นรายแปลง และจ้างจัดทําฐานข้อมูลแผนที่และคํานวณราคาประเมิน
ที่ดินรายแปลง 32 ล้านแปลง โดยทั้ง 3 โครงการนี้เป็นการบูรณาการฐานข้อมูลที่มีความจําเป็นต่อการ
ประเมินราคาที่ดินรายแปลงทั้งหมด เข้าสู่ระบบงานเพื่อทําให้การประเมินราคาที่ดินรายแปลงให้สามารถ
คํานวณด้วยคอมพิวเตอร์ได้โดยอัตโนมัติ อีกทั้งมีการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบแผนที่การประเมินราคาที่ดิน และชั้น
ข้อมูลแผนที่ต่างๆ โดยเฉพาะชั้นข้อมูลแผนที่กําหนดมูลค่าถนน ที่มีแปลงที่ดินที่มีการวัดระยะความลึก และ
กําหนดราคาประเมินที่ดินจากถนนนั้นๆ ไว้แล้วทั้งหมด
ดังนั้น การศึกษานําร่องการกําหนดมูลค่าถนน ผ่านระบบกําหนดราคาประเมินที่ดินรายแปลง
เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานให้มีความทันสมัย และเป็นการทดสอบระบบงานว่ามีความพร้อมต่อ
การนําไปใช้กําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงทั่วประเทศได้หรือไม่ พร้อมทั้งเป็นการเตรียมการ
ด้านการจัดทําคู่มือการสอนงานการใช้งานระบบเพื่อการประเมินราคาที่ดินรายแปลง ให้สอนงานและแนะแนว
ให้เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินในธนารักษ์พื้นที่และส่วนกลาง สามารถใช้ระบบกําหนดราคาประเมินที่ดิน
รายแปลงได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ลดดุลยพินิจ ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลได้ทุกขั้นตอน สามารถ
บริหารติดตามงานประเมินอย่างเป็นระบบได้ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษานําร่องการกําหนดมูลค่าถนนผ่านระบบกําหนดราคาประเมินที่ดินรายแปลง
2.2 เพื่อศึกษาการปรับราคาที่ดินโดยอัตโนมัติผ่านระบบกําหนดราคาประเมินที่ดินรายแปลง
3. เป้าหมาย
จํานวนแปลงที่ดินจํานวน 100,000 แปลง
4. พื้นที่ดําเนินการ
ในสํานักงานธนารักษ์พื้นที่
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
ดําเนินการ 7 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เมษายน 2561
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6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
เตรีย มข้อมู ล ทะเบีย นที่ดิน ข้อมูล แผนที่ ดิจิทั ล ข้อ มูล ราคาซื้อขาย และมูล ค่า ถนน,
กําหนดรายละเอียดปัจจัยตัวแปรที่จะดําเนินการจัดเก็บ คําจํากัดความ และกําหนดหน่วยที่ใช้วัดตัวแปร,
จัดทําแบบสํารวจปัจจัยตัวแปรที่ดินรายแปลงที่ใช้ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม, เดินสํารวจเก็บปัจจัยตัวแปรของ
ถนน และข้อมูลราคาซื้อขายของแปลงที่ดิน และปรับปรุงแก้ไขมูลค่าถนนให้สมบูรณ์ครบถ้วน, บันทึกและ
นําเข้ามูลค่าถนนลงสู่ระบบงานของสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน และวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลภาคสนามสู่
ระบบเหมืองข้อมูลเพื่อทําการสร้างเครื่องมือในการประมวลผลมูลค่าถนนและกําหนดมูลค่าถนน และจัดทํา
รายงานผลการศึกษาเป็นไปตามแผน
6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan)
ขั้นตอน
การดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6

ต.ค.60

พ.ย.60

ปีงบประมาณ 2561 (เดือน)
ธ.ค.60
ม.ค.61
ก.พ.61

มี.ค.61

เม.ย.61

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
332,600 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
เงินงบประมาณ : 332,600 บาท
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
การกํ าหนดราคามูล ค่ า ถนนมีม าตรฐานสากล สามารถตรวจสอบข้ อมู ล ได้ อย่ างละเอีย ด
การกําหนดข้อมูลในกรณีที่ไม่มีข้อมูลซื้อขายกันในท้องตลาด และสามารถขยายผลเพื่อรองรับการปรับราคา
ประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงทั่วประเทศได้ในคราวเดียว
10. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
วิธีการประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการฯ ประจําเดือน
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11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ค่าเป้าหมาย
ปี 58 ปี 59 ปี 60
ปี 61

ร้อยละความสําเร็จตาม ไม่มี ไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ไม่มี

6 ขั้นตอน

1

เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)
2
3
4

5

2
3
4
5
6
(33.33%) (50%) (66.67%) (83.33%) (100%)

12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
 ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
การกระจายตัวและคุณภาพของข้อมูลซื้อขายจดทะเบียน
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
ผ่านการตรวจสอบข้อมูลจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน
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แผนงานจัดทําฐานข้อมูลแผนทีแ่ ละคํานวณราคาประเมินทีด่ ินรายแปลง 32 ล้านแปลง ตามโครงการ
จัดทําฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีทดี่ นิ และสิ่งปลูกสร้าง
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักประเมินราคาทรัพย์สิน
1. ความเป็นมา
ตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... กําหนดให้กรมธนารักษ์มีหน้าที่
จัดส่งบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อใช้ในการคํานวณฐานภาษี กระทรวงการคลังจึงได้มีนโยบายเร่งรัดการประเมินราคาที่ดินเป็นรายแปลง
ให้ครบ 32 ล้านแปลง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จากนโยบายดังกล่าวข้างต้น กรมธนารักษ์ซึ่งรับผิดชอบการประเมินราคาที่ดินทั่วประเทศประมาณ 32 ล้านแปลง
โดยมีบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน 2 แบบ ได้แก่ แบบรายแปลง คือการกําหนดราคาที่ดินแต่ละ
แปลงตามรูปแปลงที่ปรากฏในระวางแผนที่ ปัจจุบันดําเนินการไปแล้วประมาณ 25.1 ล้านแปลง และแบบรายบล็อก
คือการกําหนดราคาที่ดินเป็นรายกลุ่มตามแนวถนน ซอย ทาง โดยแบ่งแผนที่ออกเป็นโซน บล็อก ตามการใช้
ประโยชน์ของที่ดิน อีกจํานวน 6.9 ล้านแปลง ซึ่งจํานวนแปลงที่ดินแบบรายบล็อกนี้ กรมธนารักษ์ต้อง
ดําเนินการประเมินราคาที่ดินให้เป็นรายแปลงทั้งหมด เพื่อให้มีฐานราคาประเมินที่ดินรายแปลงในการคํานวณ
ภาษีได้อย่างครบถ้วน ซึ่งจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยจะพัฒนา
รู ป แบบการประเมิ น ราคาทุ น ทรั พ ย์ ที่ ดิ น ให้ เ ป็ น ระบบเพื่ อ ให้ ส ามารถดํ า เนิ น การได้ พ ร้ อ มกั น ทั้ ง ประเทศ
เนื่ องจากระยะเวลาที่ จํากัด กรมธนารักษ์ไม่มีอัตรากําลังที่เพี ยงพอในการดําเนิน การให้แ ล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดได้ ดังนั้นจึ งจําเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องใช้ การทํางานแบบบูรณาการ โดยทํางานร่ วมกับ
พันธมิตรที่มีความพร้อม เน้นการใช้ระบบงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ภายใต้ข้อจํากัดด้านเงื่อนเวลา พร้อมกับปริมาณงานที่มีจํานวนมากจําเป็นต้องจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาช่วย
ในการดํ า เนิ น งาน รวมถึ ง การพั ฒ นาระบบการประเมิ น ราคาโดยใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศด้ ว ยเช่ น กั น
ดั ง นั้ น เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ก า ร ป ร ะ ก า ศ ใ ช้ ร่ า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ภ า ษี ที่ ดิ น แ ล ะ
สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง พ.ศ. .... ภายใต้ ข้ อ จํ า กั ด ด้ า นเงื่ อ นเวลา และปริ ม าณงานที่ มี จํ า นวนมาก กรมธนารั ก ษ์
จึงดําเนินการขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดินรายแปลงจํานวน 32
ล้านแปลงให้แล้วเสร็จ โดยการจ้าง
บริษัทเอกชนมาช่วยในการพัฒนาระบบและประเมินราคาที่ดินรายแปลงเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่ ง ปลู ก สร้ า งรวมถึ ง การนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศเข้ า มาช่ ว ยในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการประเมิ น ราคา
อสังหาริมทรัพย์ และการจัดทําฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินให้แล้วเสร็จครอบคลุมทั้งประเทศ 77 จังหวัด
จํานวนแปลงที่ดําเนินการ 32 ล้านแปลง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 2 ปี ในการเร่งดําเนินการประเมินราคาที่ดินที่ยัง
เป็นรายบล็อกทั้งหมดให้เป็นรายแปลง อีกทั้งกรมธนารักษ์ยังได้วางกรอบให้โครงการนี้เป็นรากฐานในการ
พัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านราคาประเมินที่ดินแห่งชาติ นอกจากรองรับการจัดทําฐานภาษี การจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ยังสามารถต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้งานในด้านอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้การขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดินรายแปลงตามแผนงาน
ดังกล่าว เมื่อแล้วเสร็จจะได้ประกาศใช้เป็นบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง สําหรับรอบบัญชี
ปี พ.ศ. 2559-2562 ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้มีฐานข้อมูลด้านราคาประเมินที่ดินรายแปลงครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ สําหรับ
บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
2.2 เพื่อพัฒนาระบบการประเมินราคาที่ดินรายแปลงและใช้ในการวางแผนการดําเนินงาน
ด้านประเมินราคาต่อไป
2.3 เพื่อให้การกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินสะท้อนข้อเท็จจริง ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ สร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนและสังคม และตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล
2.4 เพื่อเผยแพร่ราคาประเมินที่ดินรายแปลงสู่สาธารณะ ผ่านระบบ Website ของกรมธนารักษ์
และของจังหวัด
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และ
แก้ไขเพิ่มเติม
2. มาตรการเบิกจ่ายเงินของกรมธนารักษ์สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เป็นต้นไปจนกว่า
จะเปลี่ยนแปลง
3. เป้าหมาย
ดําเนินการนําข้อมูลเข้าระบบการประเมินราคาที่ดินรายแปลงและประเมินราคาที่ดินรายแปลง
จํานวน 32 ล้านแปลง เพื่อให้มีราคาประเมินที่ดินรายแปลงครอบคลุมทั่วประเทศ
4. พื้นที่ดําเนินการ
77 จังหวัดทั่วประเทศ
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
ดําเนินการในปีงบประมาณ 2560 - 2561
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
ปีงบประมาณ 2560 เป้าหมาย จํานวน 17.5 ล้านแปลง
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6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2561
ขั้นตอน / กิจกรรม

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)

ปีงบประมาณ 2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย
.

พ.ค.

มิย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1. ตรวจสอบข้อมูลและพื้นที่ดําเนินการ
2. ตรวจการนําเข้าข้อมูล
2.1 ระวางแผนที่ยูทีเอ็ม และ นส 3.ก.
2.2 ข้อมูลทะเบียนที่ดิน (แปลง)
2.3 ระวางแผนที่ดิจิทัล
2.4 ข้อมูลบัญชีกําหนดมูลค่าถนน
2.5 ชั้นข้อมูลการวัดระยะความลึก
แปลงที่ดิน
2.6 ชั้นข้อมูลมูลค่าถนน 2.7 ร่าง
แผนที่ราคาประเมินที่ดินรายแปลง
ตารางราคาประมเมินทที่ดินราย
แปลง
2.9 ร่างบัญชีกําหนดราคาประเมิน
ที่ดินรายแปลง

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
งบประมาณดําเนินการ จํานวน 303,887,200 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
เงินจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมงบกลาง รายงการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
9.1 กรมธนารักษ์ได้ฐานข้อมูลราคาประเมินที่ดินรายแปลง เพื่อรองรับ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง
9.2 สามารถพัฒนาคุณภาพราคาประเมินที่ดินรายแปลงให้เป็นที่ยอมรับ เป็นธรรม และ
ได้มาตรฐานสากล
9.3 ภาครัฐมีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษีอากร จากการนําราคาประเมินทุน
ทรัพย์ที่ดินไปใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเพิ่มขึ้น
9.4 สามารถพัฒนาคุณภาพราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง ให้เป็นที่ยอมรับ เป็นธรรม
และได้มาตรฐานสากล
9.5 มีข้อมูลพื้นฐานการประเมินราคาที่ดินรายแปลงเพื่อสนับสนุนนโยบายปฏิรูปการคลัง
และการหารายได้ของภาครัฐ เพื่อรองรับการใช้จ่ายในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐในอนาคต
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9.6 กรมธนารักษ์มีระบบงานที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินงาน และเพิ่ม
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ
10. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ติดตามผลการดําเนินงานเป็นรายเดือนตามแบบรายงานที่กําหนดและประเมินผลการ
ดําเนินงานโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ (ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด)
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ตัวชี้วัด
จํานวนแปลงที่ดิน
นําเข้าฐานข้อมูลราคา
ประเมินที่ดินรายแปลง

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ค่าเป้าหมาย
(แปลง)
ปี 58 ปี 59 ปี 60
ปี 61
-

-

17.5 ล้าน
แปลง

13.5

เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)
1

2

3

4

5

11.5

12

12.5

13

13.5

12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
 ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
1. อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
2. ฐานข้อมูลทางทะเบียนของกรมที่ดินที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความล่าช้าในการ
ถ่ายโอนข้อมูล
3. ฐานข้อมูลระวางแผนที่ UTM ของกรมที่ดินยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
1. จัดทําคู่มือแนวทางปฏิบัติงานจัดอบรมให้ความรู้แก้เจ้าหน้าที่เพื่อให้ปฏิบัติงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน
2. ประสานขอความร่วมมือกับกรมที่ดิน และสํานักงานที่ดินสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันกับระยะเวลาที่กําหนดไว้
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แผนงานสํารวจข้อมูลเพือ่ ปรับราคาประเมินทุนทรัพย์หอ้ งชุด ประจําปีงบประมาณ 2561
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักประเมินราคาทรัพย์สิน
1. ความเป็นมา
ระเบียบของคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
กําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2538) ข้อ 32. กําหนดให้การกําหนดราคาประเมินทุน
ทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์แต่ละคราวให้ใช้ได้ไม่เกิน 4 ปี นับแต่วันที่ประกาศใช้ในบัญชีฯ โดยที่บัญชีกําหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ สําหรับอาคารชุด
ที่ใช้ในรอบบัญชีปี พ.ศ.2557-2560 จะครบกําหนดใช้ตามรอบบัญชีฯ ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2561
มีอาคารชุดที่ครบกําหนดการใช้บัญชีฯ จะต้องทําการสํารวจข้อมูลและปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดของ
อาคารชุดดังกล่าว โดยในการดําเนินการเจ้าหน้าที่จะต้องออกไปสํารวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อจัดเก็บข้อมูล
ปั จ จั ย ต่ า งๆ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การกํ า หนดราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ห้ อ งชุ ด และนํ า ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วมาใช้
ประกอบการวิเคราะห์และกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด พร้อมทั้งจัดทํารายงานการประเมินราคาทุน
ทรัพย์ห้องชุด สําหรับรอบบัญชีปี พ.ศ. 2561-2564 เสนอคณะอนุกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ประจําจังหวัด เพื่อกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดของอาคารชุด ตลอดจนจัดทํารายงานการประเมิน
ราคาทุนทรัพย์ห้องชุดของอาคารชุด เสนอคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ก่อนการจัดทําประกาศฯ และส่งให้กรมที่ดินนําไปใช้เป็นฐานในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อไปในปีงบประมาณ 2561 สํานักประเมินราคาทรัพย์สินร่วมกับสํานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่ จํานวน 27 พื้นที่ ดําเนินการแผนงานการสํารวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด
เป้าหมายรวมจํานวน 1,956 อาคาร ซึ่งเป็นอาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 118 อาคาร และในสํานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่ 1,838 อาคาร
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสํารวจข้อมูลและปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดให้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของ
ห้องชุด เป็นที่ยอมรับ ถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ สร้างความเป็นธรรม
แก่ประชาชนและสังคม และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
2.2 เพื่อจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด สําหรับให้สํานักงานที่ดินนําไปใช้
เป็นฐานในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
2.3 เพื่อเผยแพร่ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดสู่สาธารณะ ผ่านระบบ Website ของ
กรมธนารักษ์
2.4 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการนําราคา
ประเมิ น ฯ ไปใช้ ป ระโยชน์ อ้ า งอิ ง หรื อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการดํ า เนิ น งานตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแต่ ล ะ
หน่วยงาน
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3. เป้าหมาย
ดําเนินการสํารวจข้อมูลและปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 1,956
อาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 118 อาคาร และสํานักงานธนารักษ์พื้นที่ 1,838 อาคาร

อาคาร ซึ่งเป็น

4. พื้นที่ดําเนินการ
ดําเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสํานักงานธนารักษ์พื้นที่ 27 พื้นที่ ประกอบด้วย
นนทบุ รี ปทุ ม ธานี พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ฉะเชิ ง เทรา สมุ ท รปราการ นครปฐม ประจวบคี รี ขั น ธ์ เพชรบุ รี
สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต กระบี่ สงขลา ชลบุรี ระยอง ตราด อุดรธานี ขอนแก่น
มหาสารคาม อุบลราชธานี นครราชสีมา เชียงใหม่ ลําปาง เชียงราย ตาก และนครสวรรค์
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
1) ปีงบประมาณ 2557 จํานวน 946 อาคาร
2) ปีงบประมาณ 2558 จํานวน 290 อาคาร
3) ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 1,813 อาคาร4) ปีงบประมาณ 2560 จํานวน
1,655 อาคาร
6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2561
ขั้นตอนการดําเนินงาน

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)

ปีงบประมาณ 2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย
.

พ.ค.

มิย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1. เตรียมข้อมูลอาคารชุดและข้อมูลราคาซื้อ
ขาย
2. สํารวจข้อมูลภาคสนาม
3. วิเคราะห์กาํ หนดมูลค่าตลาดเบือ้ งต้น
ของอาคารชุด
3.1 ใช้ข้อมูลราคาซื้อขายจดทะเบียน
และราคาเสนอขายหักอัตราต่อรองและ
ราคาค่าเช่าเพื่อคํานวณค่ามัธยฐาน
(Median) ของราคาตลาดและกําหนดเป็น
มูลค่าตลาดที่ชั้นกลางของอาคารชุดนั้นๆ
3.2 ในกรณีอาคารชุดใดในกลุ่มนัน้ ๆ ไม่
มีข้อมูลราคาซื้อขายจะใช้วธิ ีเปรียบเทียบ
ราคาตลาดโดยใช้เทคนิค
Weighted Quality Score (ค่าคะแนน
คุณภาพปัจจัยถ่วงน้ําหนัก

122

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
120,714 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
เงินงบประมาณ 120,714 บาท
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
9.1 ภาครัฐมีรายได้จากการนําราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดของอาคารชุดไปใช้ในการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมจากการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
9.2 ภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้รับการบริการข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดของ
อาคารชุด รวมทั้ง สามารถนําราคาประเมินฯ ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
10. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ติดตามผลการดําเนินงานเป็นรายเดือนตามแบบรายงานที่กําหนด และประเมินผลการ
ดําเนินงานโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ (ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด)
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
- รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค.60 – ก.พ.61)
สามารถดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน จํานวน 2 ขั้นตอน
- รอบ 12 เดือน (ต.ค.60 – ก.ย.61)
สามารถดําเนินการปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด จํานวน 1,956 อาคาร
ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด

ปี 57 ปี 58 ปี 59

ปี 60

จํานวนอาคารชุดที่ได้รับ 1,110 290 1,813 1,807
การปรับราคาประเมิน

ค่าเป้าหมาย
(แปลง)
ปี 61

1

2

3

4

5

1,956

80

85

90

95

100

เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)

12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
 ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
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12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
การปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดในภูมิภาคอาจไม่บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย
ที่กําหนด
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
- การได้รับความร่วมมือและสนับสนุนข้อมูลที่จําเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น สํานักงานที่ดิน และนิติบุคคลอาคารชุด- ติดตามผลการดําเนินงานเป็นรายเดือน เสนอผู้บังคับบัญชาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีการสอนแนะงานให้ความรู้ (Coaching) แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อจะได้
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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แผนงานสํารวจข้อมูลเพือ่ ประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุดอาคารชุดทีข่ อจดทะเบียนใหม่
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักประเมินราคาทรัพย์สิน
1. ความเป็นมา
ระเบียบของคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการใน
การกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมพ.ศ. 2535 หมวด 3 ข้อ 23. ให้คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดพิจารณากําหนดราคาประเมินทุน
ทรัพย์ห้องชุดเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุดของอาคารชุดนั้นๆ
ในการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินราคาฯจะต้องทําการ
สํารวจสภาพอาคารชุด รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด เช่น ข้อมูลราคาซื้อขายห้อง
ชุดของอาคารชุดที่จะทําการประเมินราคาและของอาคารชุดที่นํามาเปรียบเทียบ โดยพิจารณาจากปัจจัยการ
เข้าถึง คุณภาพห้องชุด สิ่งอํานวยความสะดวก สภาพแวดล้อม และการดูแลทรัพย์ส่วนกลางพร้อมทั้งจัดทํา
รายงานการประเมินราคาสําหรับรอบบัญชีปี พ.ศ. 2561-2564 เสนอคณะอนุกรรมการกําหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ประจําจังหวัด และนําเสนอคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์พิจารณา ให้ความเห็นชอบ
ก่อนการจัดทําประกาศฯ และส่งให้กรมที่ดินนําไปใช้เป็นฐานในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสํารวจข้อมูลและประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ในภูมิภาค
2.2 เพื่อจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด สําหรับให้สํานักงานที่ดินนําไปใช้
เป็นฐานในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม อันเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ภาครัฐ
2.3 เพื่อเผยแพร่ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดสู่สาธารณะ ผ่านระบบ Website ของ
กรมธนารักษ์
2.4 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนสามารถนําราคา
ประเมินฯไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นข้อมูลประกอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ
แต่ละหน่วยงานต่อไป
3. เป้าหมาย
ดํ า เนิ น การสํ า รวจข้ อ มู ล และประเมิ น ราคาทุ น ทรั พ ย์ ห้ อ งชุ ด ที่ ข อจดทะเบี ย นใหม่
จํานวน 160 อาคาร
4. พื้นที่ดําเนินการ
กําหนดแผนการดําเนินการ(ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 60 อาคาร และ
พื้นที่ของสํานักงานธนารักษ์พื้นที่ 15 พื้นที่ คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี สมุทรสาคร ภูเก็ต สงขลา ชลบุรี ระยอง นครราชสีมา บุรีรัมย์ เชียงราย และนครสวรรค์ รวม 100 อาคาร
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5. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
1) ปีงบประมาณ 2557 จํานวน 50 อาคาร
2) ปีงบประมาณ 2558 จํานวน 122 อาคาร
3) ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 388 อาคาร
4) ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 216 อาคาร1,655 อาคาร
6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2561
ขั้นตอนการดําเนินงาน

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)

ปีงบประมาณ 2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย
.

พ.ค.

มิย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1. เตรียมข้อมูลอาคารชุดและตรวจสอบ
เอกสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและ
จัดเตรียมข้อมูลราคาซื้อขายจากสํานักงาน
ที่ดิน
2. สํารวจสภาพทําเลที่ตั้งและสภาพ
อาคารชุด
3. วิเคราะห์ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด
4. กําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด
5.. จัดทํารายงานการประเมินราคาทุน
ทรัพย์ห้องชุด

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
เงินงบประมาณของกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ 2561
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
9.1 ภาครัฐมีรายได้จากการนําราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดของอาคารชุดไปใช้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
9.2 ภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้รับการบริการข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดของ
อาคารชุด รวมทั้ง สามารถนําราคาประเมินฯ ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
10. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
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11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน (สถิติข้อมูลจากรายงานการประชุมคณะกรรมการ
กําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์) กับเป้าหมายที่กําหนด
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
- รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค.60 – ก.พ.61)
สามารถดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน จํานวน 2 ขั้นตอน
- รอบ 12 เดือน (ต.ค.60 – ก.ย.61)
สามารถดําเนินการปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด จํานวน 1,956 อาคาร
ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ค่าเป้าหมาย
ปี 58 ปี 59 ปี 60
ปี 61

จํานวนอาคารชุดที่ได้รับ 717 154
การปรับราคาประเมิน

216

160

เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)
1
2
3
4
5
80

100

120

140

160

12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
 ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
การประเมินราคาทุ นทรัพย์ห้ องชุ ดในภูมิ ภาคอาจไม่บรรลุผ ลสําเร็จตามเป้าหมาย
ที่กําหนด เนื่องจากผลการดําเนินงานจะขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ ความพร้อมหรือความต้องการลงทุนของ
ผู้ประกอบการ เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
- การได้รับความร่วมมือและสนับสนุนข้อมูลที่จําเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น สํานักงานที่ดิน และนิติบุคคลอาคารชุด
- กําหนดให้มีการสอนแนะงาน/ให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
- จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน/หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
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บริการข้อมูลบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักประเมินราคาทรัพย์สิน
1. ความเป็นมา
กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่กําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และ
อาคารชุด เพื่อใช้เป็นฐานในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ราคาประเมินที่กําหนดขึ้นมีผลกระทบต่อ
ประชาชนในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง การให้บริการข้อมูลบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของ
อสังหาริมทรัพย์จึงเป็นสิ่งจําเป็น ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบบัญชีราคาประเมินที่หน่วยงาน
ภาครัฐจัดทําขึ้น หน่วยงานเอกชนมีความต้องการขอทราบราคาประเมินเพื่อใช้ในการคํานวณต้นทุนการลงทุน
สถาบันการเงินต้องการขอทราบราคาประเมินเพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการทําธุรกรรมทางการเงิน หน่วยงาน
ราชการมีความต้องการขอทราบราคาประเมินเพื่อไปใช้ในการดําเนินงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ดังนั้น
การให้บริการขอดู ขอคัด ขอสําเนาบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์จะทําให้ประชาชนและผู้ต้องการ
ขอทราบข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2540
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เจ้าของที่ดินได้รับบริการข้อมูลบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์และมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่กรมธนารักษ์จัดทําขึ้น
2.2 เพื่อให้ประชาชน หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล ได้รับบริการข้อมูลข่าวสารบัญชี
กําหนด ราคาประเมินทุนทรัพย์ด้วยความสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
3. เป้าหมาย
กรมธนารักษ์กําหนดเป้าหมายที่จะให้บริการข้อมูลบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ปีละไม่น้อยกว่า 1,500,000 แปลง
4. พื้นที่ดําเนินการ
ให้บริการข้อมูลบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุดทั่ว
ประเทศ
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
- ปี พ.ศ. 2556 (ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนสิงหาคม) จํานวน 1,059,649 แปลง
- ปี พ.ศ. 2557 จํานวน 3,152,012 แปลง
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6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2561
ขั้นตอนการดําเนินงาน

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)

ปีงบประมาณ 2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย
.

พ.ค.

มิย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1. รวบรวมประกาศบัญชีราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ทั่วประเทศ
2. กําหนดช่องทางและขั้นตอนการ
ให้บริการ
3. ให้บริการขอดู/ขอคืน/ขอสําเนาข้อมูล
บัญชีราคาประเมินที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง
อาคารชุดหรือทาง
- โทรศัพท์
- ขอดูด้วยตนเอง
- ทําหนังสือตอบกลับ
- ให้บริการทาง Internet/E-mail

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
55,000 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
- เงินงบประมาณแผ่นดิน
- เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ (ลูกจ้างชั่วคราว)
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
9.1 ผู้ใช้บริการข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปตรวจสอบข้อมูลบัญชีราคาประเมินที่สํานักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่
9.2 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบบัญชีราคาประเมินและแสดง
ความคิดเห็นการให้บริการเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้น
10. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
- มีการเปรียบเทียบแผนงานกับผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือนว่าเป็นไปตามเป้าหมาย
หรือไม่
- ตรวจสอบระยะเวลาการให้บริการแต่ละรายว่าใช้ระยะเวลาภายในระยะเวลาที่
กําหนดไว้หรือไม่
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11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
- วัดผลสําเร็จของงานโดยสามารถดําเนินการตามเป้าหมาย
- วัดผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมีความพึงพอใจไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 80
ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
ปี 57
ปี 58
ปี 59

ค่าเป้าหมาย
ปี 60
ปี 61

1

เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)
2
3
4

5

จํานวน
5,589,695 2,390,941 3,859,695 1,000,000 1,500,000 500,000 750,000 1,00,000 1,250,000 1,500,000
แปลง
แปลงในการ แปลง
แปลง
แปลง
แปลง
แปลง
แปลง
แปลง
แปลง
แปลง
ให้บริการ
ข้อมูล

12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
 ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
- ตามขั้นตอนที่ปฏิบัติอยู่ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงน้อยมาก เนื่องจากมีข้อมูลราคา
ประเมินทุกจังหวัด นอกจากนี้ได้มีการจัดทําสรุปราคาประเมินเป็นรายจังหวัดเพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหา
ราคาประเมินในภาพรวมเป็นรายถนน
- ความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ขอทราบราคาประเมินที่ดินรายบล็อกในต่างจังหวัดและ
ไม่ทราบตําแหน่งที่ตั้งของที่ดินว่าอยู่บริเวณใด ทําให้ไม่ทราบราคาประเมินตามที่ต้องการ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
มีการจัดทําขั้นตอนงานและปิดประกาศให้ผู้ขอรับบริการทราบ มีการจัดเจ้าหน้าที่
คอยให้คําแนะนําในการตรวจสอบราคาประเมินราคาบล็อก มีการทอดแบบสอบถามเพื่อปรับปรุงกระบวนงาน
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แผนงานการจัดทําบัญชีกาํ หนดราคาประเมินทุนทรัพย์ทดี่ นิ รายแปลงแก้ไขเพิ่มเติม
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักประเมินราคาทรัพย์สิน
1. ความเป็นมา
การประเมินราคาทรัพย์สินเป็นภารกิจด้านหนึ่งของกรมธนารักษ์ที่จะต้องดําเนินการจัดทํา
บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินทั่วประเทศเพื่อให้สํานักงานที่ดินใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมเกี่ยวกั บอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งในการจัดทําบัญ ชีกําหนดราคาประเมิ นทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง สํ านัก
ประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น จะดํ า เนิ น การจั ด พิ ม พ์ บั ญ ชี กํ า หนดราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ที่ ดิ น ทั้ ง ในเขต
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ซึ่งในแต่ละปีแต่ละพื้นที่จะมีปริมาณแปลงที่ดินที่มีการแบ่งแยกใหม่และ
ปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินอยู่ตลอดเวลา แต่ละพื้นที่สํารวจและกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินแปลง
แบ่งแยกใหม่และปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จและจัดส่งข้อมูลให้สํานักประเมินราคาทรัพย์สินจัดพิมพ์บัญชี
กําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อนําไปประกาศใช้ก่อนจัดส่งให้กรมที่ดินและสํานักงานที่ดินต่างๆ ใช้เป็นฐาน
ในการคํานวณภาษีและค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อไป
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดพิมพ์บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงแก้ไขเพิ่มเติม
3. เป้าหมาย
จัดพิมพ์บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงแก้ไขเพิ่มเติม จํานวน 300,000 แปลง
4. พื้นที่ดําเนินการ
จัดพิมพ์บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงแก้ไขเพิ่มเติม ในสํานักงานที่ดินที่
มีการจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงแก้ไขเพิ่มเติม
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
-
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6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan)
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.ถ่ายโอนข้อมูลทะเบียนจากกรมที่ดิน
และตรวจสอบ
2.นําเข้าฐานข้อมูลสํานักประเมินราคา
ทรัพย์สินและจัดส่งข้อมูลให้สํานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่
3. รับข้อมูลราคาประเมินจาก
สํานักงานธนารักษ์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
ทะเบียน/จัดพิมพ์ร่างบัญชี
4.ตรวจสอบและจัดพิมพ์บัญชี
5.จัดทําปกบัญชี และจัดส่งปกพร้อม
บัญชีให้สํานักงาน ธนารักษ์พื้นที่

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)

ปีงบประมาณ 2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย
.

พ.ค.

มิย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

30
30

20

10
10

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
10,000,000 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
9.1 มีบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงแก้ไขเพิ่มเติมสําหรับให้กรมที่ดิน
และสํานักงานที่ ดิน ใช้ เป็นฐานในการคํานวณภาษี และค่าธรรมเนี ยมในการจดทะเบี ยนสิ ท ธิ และนิ ติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
9.2 หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนําข้อมูลเกี่ยวกับราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงและนําไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
10. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
มีการติดตามผลการทํางานทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามแผนงานที่กําหนดไว้โดยหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ และมีหัวหน้าคอยกํากับดูแล
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11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ตัวชี้วัด
ข้อมูลที่จํานวน
จัดพิมพ์ร่าง/บัญชี
กําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์
ที่ดินได้แล้วเสร็จ
ตามแผน

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ค่าเป้าหมาย
ปี 58 ปี 59 ปี 60
ปี 61
-

-

-

1

เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)
2
3
4

5

300,000 500,000 150,000 200,000 250,000 270,000

12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
 ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
ตามขั้นตอนการทํางานโอกาสเกิดความเสี่ยงมีน้อยมากเนื่องจากมีข้อมูลบัญชีกําหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ทั่วประเทศ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
มีการจัดทําขั้นตอนงานให้เป็นไปอย่างชัดเจนและมีการควบคุมตรวจสอบงานในทุก
ขั้นตอนเพื่อลดความผิดพลาด และเพื่อความสะดวกในการบริหารงาน
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แผนจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ทดี่ ินเพื่อจัดส่งให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นฐาน
ในการคํานวณภาษีทดี่ นิ และสิ่งปลูกสร้าง
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักประเมินราคาทรัพย์สิน
1. ความเป็นมา
ด้วยร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี พ.ศ. .... กําหนดให้กรมธนารักษ์และ
สํานักงานธนารักษ์พื้นที่ที่จะต้องดําเนินการจัดส่งบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและ
ห้องชุดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดนั้นตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สํานักประเมินราคาทรัพย์สินซึ่งได้รวบรวมบัญชีกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ทั่วประเทศไว้แล้ว จึงควรที่จะจัดพิมพ์บัญชีดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดพิมพ์บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและห้องชุดส่งให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
3. เป้าหมาย
3.1 พิมพ์บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง (ขยายรายแปลงระหว่างรอบ
บัญชีปี พ.ศ. 2559-2562)
3.2 พิมพ์บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายบล็อกและรายแปลง แยกตามเขต
ปกครองทั่วประเทศ
3.3 พิมพ์บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างทั่วประเทศ
3.4 พิมพ์บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดทั่วประเทศ
4. พื้นที่ดําเนินการ
ท้องถิ่นทั่วประเทศ
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
-
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6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan)
ขั้นตอนการดําเนินงาน

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)

1. จัดทําฐานข้อมูลบัญชีราคาประเมิน
ทั่วประเทศโดยสํานักประเมินราคา
ทรัพย์สิน
2.ตรวจสอบและจัดพิมพ์บัญชี
3.จัดทําปกบัญชี และจัดส่งปกพร้อม
บัญชีให้สํานักงานธนารักษ์พื้นที่

ปีงบประมาณ 2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย
.

พ.ค.

มิย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

50

30
20

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
10,000,000 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
มีบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินสําหรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นฐานใน
การคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
10. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
มีการติดตามผลการทํางานทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามแผนงานที่กําหนดไว้โดยหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ และมีหัวหน้าคอยกํากับดูแล
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ตัวชี้วัด
จัดทําบัญชีกําหนด
ราคาประเมินทุน
ทรัพย์ที่ดินได้แล้ว
เสร็จตามแผน

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ค่าเป้าหมาย
ปี 58 ปี 59 ปี 60
ปี 61
-

77
77
จังหวัด จังหวัด

77 จังหวัด

1
73
จังหวัด

เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)
2
3
4
74
จังหวัด

75
จังหวัด

76
จังหวัด

5
77
จังหวัด
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12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
 ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
ตามขั้นตอนการทํางานโอกาสเกิดความเสี่ยงมีน้อยมากเนื่องจากมีข้อมูลบัญชีกําหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ทั่วประเทศ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
มีการจัดทําขั้นตอนงานให้เป็นไปอย่างชัดเจนและมีการควบคุมตรวจสอบงานในทุก
ขั้นตอนเพื่อลดความผิดพลาด และเพื่อความสะดวกในการบริหารงาน
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แผนงานปรับราคาประเมินทีด่ นิ รายแปลง เพื่อจัดทําฐานข้อมูลราคาประเมินทีด่ นิ รายแปลง
พืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักประเมินราคาทรัพย์สิน
1. ความเป็นมา
เป็ น การปรั บ ราคาประเมิ น ที่ ดิ น รายแปลง ในพื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของสํ า นั ก งานที่ ดิ น
กรุงเทพมหานคร สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม สาขาบางเขน สาขาธน[6 รี สาขาประเวศ
สาขาหนองจอก สาขาพระโขนง สาขาลาดกระบัง และสาขาจตุจักร จํานวน 1,000,000 แปลง เพื่อเป็นการ
ทบทวนหรือปรับปรุงแก้ไขมูลค่าถนนในรอบบัญชีปัจจุบันให้ถูกต้อง เหมาะสม ตามข้อมูลราคาตลาด และ
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงและจัดทํามูลค่าถนนใหม่เพิ่มเติมในตารางบัญชีกําหนดมูลค่าถนน (ตาราง
รายงานที่ 3) ให้ครบถ้วน ครอบคลุมพื้นที่ดําเนินการ และนําเข้าข้อมูล จัดทําฐานข้อมูลแผนที่และฐานข้อมูล
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง สําหรับประกาศใช้ในรอบบัญชีปี พ.ศ. 2563-2566 ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดทําฐานข้อมูลแผนที่ราคาประเมินที่ดินและฐานข้อมูลราคาประเมินที่ดินรายแปลง
ไว้ใช้ในการทบทวนหรือปรับปรุงแก้ไขและกําหนดราคาประเมินที่ดินในรอบบัญชีต่อไป
2.2 เพื่อทบทวนหรือปรับปรุงแก้ไขมูลค่าถนนของรอบบัญชีปัจจุบันและจัดทํามูลค่าถนนใหม่
เพิ่มเติมในตารางบัญชีกําหนดมูลค่าถนน (ตารางรายงานที่ 3) เพื่อให้มีข้อมูลราคาประเมินที่ดินครบถ้วน
ครอบคลุมพื้นที่และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงใหม่
2.3 เพื่อพัฒนาระบบการประเมินราคาที่ดินรายแปลงให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงการคลัง
3. เป้าหมาย
ดําเนินการสํารวจข้อมูล เพื่อทบทวนหรือปรับปรุงแก้ไขและจัดทํามูลค่าถนนในตารางบัญชี
กําหนดมูลค่าถนน (ตารางรายงานที่ 3) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ครอบคลุมแปลงที่ดินที่ต้องจัดทําบัญชี
กําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน จํานวน 1,000,000 แปลง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และสาขาต่าง ๆ รวม 9 สํานักงาน 28 เขตการปกครอง
4. พื้นที่ดําเนินการ
4.1 สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร จํานวน 111,500 แปลง พื้นที่ที่รับผิดชอบ จํานวน 9
เขตการปกครอง ได้แก่ เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสัมพันธวงค์
เขตยานนาวา เขตสาทร และเขตบางคอแหลม
4.2 สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม จํานวน 187,700 แปลง พื้นที่ที่
รับผิดชอบ จํานวน 3 เขตการปกครอง ได้แก้ เขตหนองแขม เขตบางแค และเขตภาษีเจริญ
4.3 สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน จํานวน 127,700 แปลง พื้นที่ที่รับผิดชอบ
จํานวน 2 เขตการปกครอง ได้แก่ เขตบางเขน และเขตสายไหม
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4.4 สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี จํานวน 130,900 แปลง พื้นที่รับผิดชอบ
จํานวน 5 เขตการปกครอง ได้แก่ เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตทุ่งครุ เขตบางกอกใหญ่ และเขตราษฎร์บูรณะ
4.5 สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ จํานวน 121,900 แปลง พื้นที่ที่รับผิด
ขอบจํานวน 2 เขตการปกครอง ได้แก่ เขตะประเวศ และเขตสวนหลวง
4.6 สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก จํานวน 102,300 แปลง พื้นที่
รับผิดชอบจํานวน 1 เขตการปกครอง ได้แก่ เขตหนองจอก
4.7 สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง จํานวน 100,800 แปลง พื้นที่
รับผิดชอบจํานวน 4 เขตการปกครอง ได้แก่ เขตพระโขนง เขตคลองเตย เขตบางนา และเขตวัฒนา
4.8 สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง จํานวน 83,600 แปลง พื้นที่
รับผิดชอบจํานวน 1 เขตการปกครอง ได้แก่ เขตลาดกระบัง
4.9 สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร จํานวน 33,600 แปลง พื้นที่รับผิดชอบ
จํานวน 1 เขตการปกครอง ได้แก่ เขตบางซื่อ
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา จํานวน 1,000,000 แปลง
6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan)
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. สํารวจข้อมูลภาคสนามเพื่อปรับปรุง
หน่วยที่ดินตารางรายงานที่ 3
(ตารางบัญชีกําหนดมูลค่าถนน)
2. จัดส่งข้อมูลร่างบัญชีกาํ หนดมูลค่าถนน
(ตารางรายงานที่ 3) หลักปรับปรุงหรือ
กําหนดหน่วยใหม่ให้บริษัทเพื่อคํานวณ
ราคา
3. ประชุมคณะอกนุกรรมการกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์กรุงเทพมหานคร
4. จัดทําร่างบัญชีกําหนดมูลค่าถนน
(ตารางรายงานที่ 3) หลังผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการฯ (ถ้ามีการ
แก้ไข) ให้บริษัทเพื่อคํานวณราคา
5 ตรวจสอบร่างบัญชีกําหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง และแผนที่
ประกอบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)

ปีงบประมาณ 2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย
.

พ.ค.

มิย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

20

20

15
20

15
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7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
1,716,090 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
เงินงบประมาณ 1,715,080 บาท
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
9.1 มีฐานข้อมูลแผนที่ราคาประเมินที่ดินและฐานข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินราย
แปลงไว้ใช้ในการทบทวนและกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในรอบบัญชีต่อไป
9.2 มีมูลค่าถนนที่เป็นปัจจุบัน และครอบถ้วนครอบคลุมทั้งพื้นที่
9.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพระบบงานประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง
เพื่อรองรับการเป็นศูนย์ข้อมูลราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ
10. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ติดตามประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าเป็นรายเดือน โดยพิจารณาเปรียบเทียบ
ขั้นตอนการดําเนินงาน ระหว่างแผนการดําเนินงาน (Action Plan) กับผลการดําเนินงานที่กําหนดไว้ของ
กิจกรรมต่าง ๆ
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ตัวชี้วัด
จํานวนแปลงที่ดนิ ที่
ได้รับการปรับราคา
ประเมินที่ดิน เพื่อ
นําเข้าฐานข้อมูล
ราคาประเมินที่ดิน
รายแปลง

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
ปี 58 ปี 59
ปี 60
-

-

ค่าเป้าหมาย
ปี 61

1

เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)
2
3
4

5

1,000,000 1,000,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000

12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
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12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
1) ข้อมูลแผนที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทีหลายระบบ อาจมีปัญหาในการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างฐานข้อมูลแผนที่กับฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน และต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ อาจทําให้งาน
มีความล่าช้า
2) ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเดินสํารวจของเจ้าหน้าที่อาจมีปัญหาอุปสรรคและ
ข้อจํากัดในการปฏิบัติงานในการเข้าถึงพื้นที่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจไม่ได้รับความปลอดภัยทั้งด้าน
ร่างกายและทรัพย์สิน
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
1) จัดทําแนวทางปฏิบัติงาน แนะนําและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2) ประสานขอความร่วมมือกับสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และสาขาที่เกี่ยวข้อง
ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิบั ติ ง านเข้ า ตรวจสอบข้ อมู ล ต่า งๆ เพื่ อ ให้ก ารปฏิ บัติ ง านมี ค วามรวดเร็ว ถู ก ต้ อง ทัน กั บ
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ตามแผนงานทั้งอย่างเป็นทางการและไม่ทางการ
3) ประสานผู้นําชุมชน สํานักงานเขต เพื่อขอความร่วมมือในการเข้าสํารวจพื้นที่ของ
เจ้าหน้าที่ และให้เจ้าของที่ดินเข้าใจและให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
4) ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานในรูปแบบแผ่นพับ ป้ายโฆษณา เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ของแผนงานโครงการฯ
5) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคของเจ้าหน้าที่
ทุกเดือน เพื่อให้บรรจุตามเป้าหมายที่กําหนด
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ด้านบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์

โครงการจัดทําเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักกษาปณ์
1. ความเป็นมา
การผลิตเหรี ยญกษาปณ์หมุนเวียน เป็นหนึ่ งในภารกิจหลักของกรมธนารักษ์ โดยได้ผลิ ต
เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ รวมถึงการบริหารจัดการให้มีปริมาณเหรียญกษาปณ์
หมุนเวียนที่เพียงพอต่อการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน (รัชกาลที่ 10) ออกใช้ในระบบเศรษฐกิจ รวม 9 ชนิด
ราคาได้แก่ เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชนิดราคา 10 บาท 5 บาท 2 บาท 1 บาท 50 สตางค์ 25 สตางค์
10 สตางค์ 5 สตางค์ และ 1 สตางค์ โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเหรียญ แต่ยังคงมีลักษณะเฉพาะของ
เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนแบบเดิม สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการใช้หมุนเวียนตามปกติและ
การใช้งานกับเครื่องหยอดเหรียญ
3. เป้าหมาย
จัดทํ าเหรียญหมุน เวีย นชุด ใหม่ ใ ห้มี คุณ ภาพได้ ม าตรฐานสามารถออกจ่ า ยแลกได้ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักกษาปณ์
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan)
ขั้นตอน / กิจกรรม

1.ออกแบบเหรียญและส่งรูปแบบ
เหรียญเพื่อขอพระาชวินิจฉัย
2.เสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง อนุมัติหลักการ
3.ขอพระราชทานพระราชานุญาต
รูปแบบเหรียญ

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)
10

ปีงบประมาณ 2561
ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี .
ค.

เม.
ย.

พ.
ค.

มิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

หน่ ว ยงานที่
รั บ ผิ ด ชอบ/
เกี่ยวข้อง

สํานัก
กษาปณ์

10
15
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ขั้นตอน / กิจกรรม

4.กระทรวงการคลังดําเนินการขอ
ออกกฎกระทรวงการใช้เหรียญ
กษาปณ์หมุนเวียนแล้วเสร็จ
5.ผลิตเหรียญ
6.นําเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ชุด
ใหม่ออกจ่ายแลก

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)

ปีงบประมาณ 2561
ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี .
ค.

เม.
ย.

พ.
ค.

มิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง

15

40
10

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
2,522,000,000 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผนดินและการทําของ
2,522,000,000 บาท
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
10. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
- ร้อยละความสําเร็จตามแผน
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
 ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
- ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
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โครงการจัดทําเหรียญกษาปณ์ทรี่ ะลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธฉี ลองพระชนมายุ 5 รอบ 4 กรกฎาคม 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักกษาปณ์
1. ความเป็นมา
เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีจะทรงเจริญ
พระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560กรมธนารักษ์กระทรวงการคลัง เห็นสมควรจัดทําเหรียญ
กษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสํานึกในพระกรุณาธิคุณ ตลอดจนเผยแพร่พระปรีชาด้าน
วิทยาศาสตร์ ซึ่งทรงศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสารเคมีก่อมะเร็งและพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ทรงก่อตั้งและทรงเป็น
ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ และทรงมีพระดําริให้จัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่เจ็บป่วย
ด้านโรคมะเร็ง โดยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้และอาศัยอยู่ในท้องถิ่นห่างไกล ให้ได้รับการบําบัดรักษาอย่างมีคุณภาพ
โดยทรงมุ่งหวังให้เป็นศูนย์การศึกษาวิจัยและรักษาโรคมะเร็งของประเทศไทย
3. เป้าหมาย
ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน
4. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักกษาปณ์
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
1 ตุลาคม 2559 – 31 ตุลาคม 2560
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ขออนุมัติหลักการจัดทําเหรียญ
และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตไปสํานักราชเลขาธิการ
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6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan)
ขั้นตอน / กิจกรรม

1. คณะกรรมการวางแผนเหรียญ
กษาปณ์ พิจารณาอนุมัติจัดทํา
2. คณะกรรมการที่ปรึกษาเหรียญ
กษาปณ์ที่ระลึกฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบรูปแบบเหรียญ
3. ขอพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตรูปแบบเหรียญ
4. กระทรวงการคลังดําเนินการขอ
ออกกฏกระทรวงการใช้เหรียญ
กษาปณ์ที่ระลึกฯแล้วเสร็จ
5. ดําเนินการจัดหาบรรจุภัณฑ์
6. ทําตัวเปล่าและทดลองตีตรา
เหรียญ
7. ผลิตเหรียญ
8. ทําการตลาด และประชาสัมพันธ์
จ่ายแลก

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)
10

ปีงบประมาณ 2561
ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี .
ค.

เม.
ย.

พ.
ค.

มิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง

สํานัก
กษาปณ์

10

15
10

5
10
30
10

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
35,000,000 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผนดินและการทําของ
35,000,000 บาท
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
10. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
-
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12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
 ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
-
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โครงการจัดทําเหรียญทีร่ ะลึกในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักกษาปณ์
1. ความเป็นมา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เวลา 15 นาฬิกา
52 นาที ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
(ขณะนั้ น ทรงดํ า รงพระราชอิ ส ริ ย ยศเป็ น สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าช เจ้ า ฟ้ า มหาวชิ ร าลงกรณสยาม
มกุฎราชกุมาร) ทรงเศร้าสลดพระทัยเป็นอย่างยิ่ง ด้วยทรงอาลัยระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง
ที่พระราชทานแก่พระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนอาณาประชาราษฎร์และราชอาณาจักร จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สํานักพระราชวังจัดการพระบรมศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามโบราณขัตติยราช
ประเพณีประดิษฐานพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระราชานุญาต
ให้ประชาชนเข้าถวายน้ําสรงพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พุทธศักราช 2559
พระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนเข้าลงนามแสดงความอาลัยและถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรม
ฉายาลัก ษณ์ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ตร ณ ศาลาสหทั ย สมาคม
พระบรมมหาราชวัง ระหว่างวันเสาร์ ที่ 15 ถึง วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 และทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มพระราชทานพระราชานุ ญ าตให้ ป ระชาชนเข้ า กราบถวายบั ง คมพระบรมศพ
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 จนกระทั่งถึงการพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศท้องสนามหลวง ในวันพฤหัสที่ 26 ตุลาคม ปีพุทธศักราช 2560
การนี้ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เห็นสมควรจัดทําเหรียญที่ระลึก เพื่อให้พสกนิกรไทยและนานาประเทศ
ได้เก็บรักษาไว้เป็นที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพดังกล่าว โดยจัดทําเหรียญ
ที่ระลึก จํานวน 4 ประเภท ดังนี้
1. เหรียญที่ระลึกทองคําธรรมดา (ร้อยละ 99) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 26 มิลลิเมตร
น้ําหนัก 20 กรัม ราคาจําหน่าย 50,000 บาท จํานวนผลิตตามจองไม่เกิน 99,999 เหรียญ ( ผลิตเพิ่มเติม
อีกจํานวน 50,000 เหรียญ รวมผลิตจํานวนทั้งสิ้น 149,999 เหรียญ)
2. เหรียญที่ระลึกเงินธรรมดา (ร้อยละ 92.5) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มิลลิเมตร น้ําหนัก
22 กรัม ราคาจําหน่าย 2,000 บาท จํานวนผลิตตามจองไม่เกิน 399,999 เหรียญ ( ผลิตเพิ่มเติมอีกจํานวน
400,000 เหรียญ รวมผลิตจํานวนทั้งสิ้น 799,999 เหรียญ)
3. เหรียญที่ระลึกทองแดงรมดําพ่นทราย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 70 มิลลิเมตร น้ําหนัก
150 กรัม ราคาจําหน่าย 3,000 บาท จํานวนผลิตตามจองไม่เกิน 39,999 เหรียญ ( ผลิตเพิ่มเติมอีกจํานวน
40,000 เหรียญ รวมผลิตจํานวนทั้งสิ้น 79,999 เหรียญ)
4. เหรียญที่ระลึกคิวโปรนิกเกิล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร น้ําหนัก 15 กรัม
ราคาจําหน่าย 100 บาท จํานวนผลิตตามจองไม่เกิน 39,999,999 เหรียญ
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2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่พสกนิกรชาวไทยและนานาประเทศ ได้มีไว้เคารพสักการะ ซึ่งตลอด
ระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติมายาวนาน 70 ปี พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ อันมี
คุณ ประโยชน์ต่ อ พสกนิ ก รชาวไทยนานัป การและนานาประเทศ ทรงพระปรีช าสามารถปราดเปรื่ อ งและ
พระจริยวัตรเปี่ยมด้วยคุณธรรมทุกประการ พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงดํารงสิริราชสมบัติเพียบพร้อม
ด้วยทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตรธรรม และราชสังคหวัตถุ ทรงเจริญด้วยพระเกียรติคุณบุญญาธิการ เป็นที่
แซ่ซ้องสรรเสริญ ทุกทิศานุทิศนับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติตราบจนปัจจุบัน
3. เป้าหมาย
สามารถดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน
4. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักกษาปณ์
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2561
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
- ได้พระราชทานพระราชานุญาตรูปแบบเหรียญแล้ว (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร
ณบดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
เพื่อใช้เป็นต้นแบบ ปั้นแบบเหรียญ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560)
- อยู่ระหว่างดําเนินการผลิตเหรียญ
6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan)
ขั้นตอน / กิจกรรม

1. คณะกรรมการวางแผนเหรียญ
กษาปณ์ พิจารณาอนุมัติจัดทํา
2. คณะกรรมการที่ปรึกษาเหรียญ
กษาปณ์ที่ระลึกฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบรูปแบบเหรียญ
3. ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
รูปแบบเหรียญ

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)
10

ปีงบประมาณ 2561
ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี .
ค.

เม.
ย.

พ.
ค.

มิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง

สํานัก
กษาปณ์

10

15
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ขั้นตอน / กิจกรรม

4. บริหารจัดการการรับจองเหรียญ
ที่ระลึก และประชาสัมพันธ์
5. รับจองเหรียญที่ระลึก
6. ดําเนินการจัดหาบรรจุภัณฑ์
7. จัดหาและทําตัวเปล่า ทดลองตี
ตราเหรียญ
8. ผลิตเหรียญ

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)
10

ปีงบประมาณ 2561
ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี .
ค.

เม.
ย.

พ.
ค.

มิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง

5
5
5
40

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
3,854,966,300 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผนดินและการทําของ
3,854,966,300 ล้านบาท
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
1. การผลิตเหรียญระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการดําเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
2. การส่งมอบเหรียญได้ทันตามแผนที่กําหนด3. ประชาชนได้เหรียญที่ระลึกที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
สวยงาม และตรงตามคุณลักษณะที่กําหนด
10. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลการดําเนินการเป็นไปตามแผน Action Plan
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
-
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12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
 ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
-
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โครงการจัดตัง้ ศูนย์บริหารจัดการเหรียญเอกชน
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักบริหารเงินตรา
1. ความเป็นมา
สืบเนื่องจากกรมธนารักษ์ได้มีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์
ด้วยการเพิ่มรอบการหมุนเวียนของเหรียญกษาปณ์ในระบบเศรษฐกิจ ลดปริมาณการผลิตเหรียญกษาปณ์ใหม่
แก้ไขปั ญ หาเหรี ยญตกค้ างอยู่ที่ผู้ประกอบการและประชาชนจํานวนมาก เนื่องจากระบบเศรษฐกิ จมีการ
ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น มีผู้ประกอบการและนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องหยอดเหรียญเพิ่มมากขึ้น
ขณะที่อัตรากําลังที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับกับปริมาณความต้องการของลูกค้าได้เพียงพอ แม้สํานักบริหาร
เงินตราจะได้เพิ่มเวลาการทํางานโดยรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์นอกเวลาราชการ และจัดจ้างเอกชนเข้ามาช่วย
ในการดําเนินการด้านการรับ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพิ่มช่อง
ทางการให้บริการจ่ายแลก-รับแลกคืนแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ลดปัญหาเหรียญกษาปณ์ที่ตกค้าง สามารถเพิ่ม
รอบการหมุนเวียนของเหรียญกษาปณ์ให้เกิดความสมดุลมีเหรียญกษาปณ์เพียงพอต่อความต้องการของระบบ
เศรษฐกิจ ลดปริมาณและค่าใช้จ่ายในการผลิตเหรียญกษาปณ์ใหม่
3. เป้าหมาย
1 จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน อย่างน้อย 2 แห่ง (ในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออกและภาคเหนือตอนล่าง)
2 ติดตั้งเครื่องรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ไม่น้อยกว่า 20 เครื่อง
4. พื้นที่ดําเนินการ
1 จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ระยะแรกในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก 1 แห่ง และ
ระยะที่สองในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
2 ติดตั้งเครื่องรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ในแหล่งชุมชน ห้างสรรพสินค้า สถาบันการเงิน
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
-

150

6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan)
ขั้นตอน / กิจกรรม

1.นําเสนอผู้บริหาร
เพื่อให้ความเห็นชอบ
โครงการ
2.ดําเนินการหาแหล่ง
เงินในการจ้างเหมา
เอกชนบริหารจัดการ
เหรียญกษาปณ์
3.นําเสนอกรมธนารักษ์
เพื่อจัดจ้าง

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)
30

ปีงบประมาณ 2561
ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง

สํานัก
บริหาร
เงินตรา

40

30

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
1. สามารถให้บริการการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ได้มากขึ้น
2. ลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตเหรียญใหม่
3. เพิ่มช่องทางในการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์
10. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้รับจ้างมีเงินหมุนเวียนในการบริหารงานไม่เพียงพอ
2. ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงตลอดอายุของสัญญา
3. ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในมาตรฐานการบริการของผู้รับจ้าง
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
ค่า
2558 2559 2560 เป้าหมาย
5
ร้อยละความสําเร็จของ
การดํ า เนิ น งานตาม
แผนการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

1
60

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
70
80
90

5
100
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12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
 ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
- ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
-

152

โครงการรถเคลื่อนทีใ่ ห้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักบริหารเงินตรา
1. ความเป็นมา
เนื่องจากสํานักบริหารเงินตรามีภารกิจด้านการให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ทั้งในและ
นอกสถานที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ในการรับคืนเหรียญกษาปณ์นอกพื้นที่
และในการออกไปปฏิบัติงานแต่ละครั้งต้องขนย้ายเครื่องจักร อุปกรณ์ ขึ้นรถบรรทุกขนเหรียญ ซึ่งไม่เหมาะสม
กับลักษณะงานและเป็นข้อจํากัดในการให้บริการได้เต็มที่ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวมีความคล่องตัว
มากขึ้น จึงได้จัดทําโครงการจัดทํารถเคลื่อนที่ให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์และรองรับโครงการการรับ
แลกคืนเหรี ยญกษาปณ์ ให้มี ความสะดวก รวดเร็ วและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ลดภาระในการขนย้ าย
เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับแลกคืน รวมทั้งยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและประชาสัมพันธ์ภารกิจหลักของ
องค์กรได้อีกทางหนึ่ง
3. เป้าหมาย
จัดจ้างทํารถเคลื่อนที่โครงการนําร่อง จํานวน 2 คัน
4. พื้นที่ดําเนินการ
ส่วนกลางและในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์กระจายเหรียญขอนแก่น
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan)
ขั้นตอน / กิจกรรม

1. ดําเนินการทางพัสดุ
2. ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดําเนินการขออนุญาตใช้
รถยนต์ ตาม พ.ร.บ. จราจร
ทางบก พ.ศ. 2522

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)
20

10

ปีงบประมาณ 2561
ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง

สํานัก
บริหาร
เงินตรา

153

ขั้นตอน / กิจกรรม

3. จัดจ้างพนักงาน
ประจํารถ
4. ทดลองการใช้งาน/
ฝึกอบรมการใช้รถและ
เครื่องมือต่างๆ
5. ติดตาม ทบทวน
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน
6. รายงานผลการ
ดําเนินงานให้ผู้บริหาร
ทราบเป็นระยะ

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)

ปีงบประมาณ 2561
ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง

20
20

20

10

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
14,423,800 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
1. สามารถให้บริการการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ได้มากขึ้น
2.
เกิดการบริหารการหมุนเวียนเหรียญกษาปณ์ ทําให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าและลด
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตเหรียญใหม่
3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและประชาสัมพันธ์ภารกิจหลักขององค์กร
10. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
- การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าส่งผลให้ได้รับมอบรถเคลื่อนที่ช้า
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
ค่า
2558 2559 2560 เป้าหมาย
5
ร้อยละความสําเร็จของ
การดํ า เนิ น งานตาม
แผนการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

1
60

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
70
80
90

5
100
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12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
 ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
- การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า อุปกรณ์ที่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศไม่สามารถนําเข้ามาได้
ทันภายในกําหนด
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
-
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โครงการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ออกสูร่ ะบบเศรษฐกิจ
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักบริหารเงินตรา
1. ความเป็นมา
กรมธนารักษ์โดยสํานักบริหารเงินตรามีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ
เงินตรา พ.ศ. 2501 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ในการจัดทํา นําออกใช้ รับแลก จ่ายแลก และหมุนเวียนเหรียญกษาปณ์
ในระบบเศรษฐกิจในส่วนกลางมีหน่วยให้บริการ 3 แห่ง คือ สํานักบริหารเงินตรารังสิต หน่วยจ่ายแลกเหรียญ
ถนนจักรพงษ์ และหน่วยจ่ายแลกเหรียญกระทรวงการคลัง สําหรับส่วนภูมิภาคมีการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์
ผ่านศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ภายใต้กํากับของสํานักงานธนารักษ์พื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
เชียงใหม่ นครสวรรค์ ขอนแก่น อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และสงขลา เพื่อให้เหรียญกษาปณ์เข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนเพียงพอใช้ในระบบเศรษฐกิจ อันจะส่งผลให้เกิดการใช้จ่าย
และขับเคลื่อนธุรกิจในภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัวทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
3. เป้าหมาย
กรมธนารักษ์จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคออกสู่ระบบ
เศรษฐกิจ จํานวน 2,200 ล้านเหรียญ
4. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักบริหารเงินตราในส่วนกลาง และศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ในภูมิภาร (HUB)
รวม 6 แห่ง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ ขอนแก่น อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และสงขลา
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สามารถดําเนินการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
ด้านการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ได้ตามเป้าหมาย 1,650 ล้านเหรียญ

156

6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan)
ขั้นตอน / กิจกรรม

1. ทบทวนผลการ
ดําเนินงานปีที่ผ่านมา
และจัดทําแผนการ
จ่ายแลกสําหรับ
ปีงบประมาณต่อไป
2. ประสานงานกับ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อขอ
ทราบปริมาณความ
ต้องการเหรียญ
กษาปณ์ที่จะขอแลก
ส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดหา
วัตถุดิบเพื่อกําหนด
แผนผลิตเหรียญ
สําหรับการส่งมอบใน
แต่ละเดือน และ
ดําเนินการจัดทํา
แผนการปฏิบัติงาน
3. จ่ายแลกเหรียญ
และดําเนินการขนย้าย
เหรียญส่ง HUB เพื่อ
นําออกจ่ายแลกใน
ส่วนภูมิภาค
4. ติดตาม ประเมินผล
และทบทวนปรับ
แผนการดําเนินงานให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้เหรียญของ
ผู้รับบริการ
5. รายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้
คณะกรรมการแผน
เหรียญกษาปณ์และ
ผู้บริหารทราบเป็น
ระยะ

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)
5

ปีงบประมาณ 2561
ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง

สํานัก
บริหาร
เงินตรา

10

70

10

5
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7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
80,000,000 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
- เงินงบประมาณ 20,000,000 บาท
- เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผนดินและการทําของ
60,000,000 บาท
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
สามารถให้ บ ริ ก ารจ่ า ยแลกเหรี ย ญกษาปณ์ อ ย่ า งได้ ทั่ ว ถึ ง และเพี ย งพอกั บ ความต้ อ งการ
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง และรองรับการขยายตัวของ
ธุรกิจต่าง ๆ
10. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติงาน Action plan เป็นรายเดือน
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
ค่า
เกณฑ์การให้คะแนน
2558 2559 2560 เป้าหมาย
1
2
3
4
จํ า น ว น เ ห รี ย ญ 2,433 2,505 1,834 2,200 1,800 1,900 2,000 2,100
กษาปณ์ ห มุ น เวี ย นที่
จ่ า ย อ อ ก สู่ ร ะ บ บ
เศรษฐกิ จ (หน่ ว ย :
ล้านเหรียญ)
ตัวชี้วัด

5
2,200

12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
 ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
- เหรียญไม่เพียงพอกับการจ่ายแลก เนื่องจากการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้างของรัฐ ส่งผลทําให้การจัดหาต้องใช้เวลาในการดําเนินการนานกว่าเดิม ส่งผลให้การจัดหาวัตถุดิบ
เพื่อป้อนในกระบวนการผลิตเหรียญไม่เป็นไปตามแผน
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
- มอบหมายเจ้าหน้าที่กํากับดูแล ติดตาม ประเมินผลอย่างสม่ําเสมอ
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ด้านทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินตามหลักการอนุรกั ษ์
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
1. ความเป็นมา
สํานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สิน
มี ค่ าของแผ่ นดิ น ประเภทต่ างๆ ประกอบด้ วย เครื่ องราชอิ สริ ยยศ เครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ เงิ นตราโบราณ
เหรี ย ญที่ ร ะลึ ก และศิ ล ปวั ต ถุ อื่ น ๆ ทรั พ ย์ สิ น แต่ ล ะชิ้ น มี คุ ณ ค่ า ทางศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมที่ แ สดงถึ ง ความ
เจริญรุ่งเรืองของชาติไทยในอดีต ซึ่งควรเก็บรักษาไว้ให้เป็นมรดกของประเทศชาติสืบต่อไป เดิมทรัพย์สิน
เหล่านี้ไม่ได้รับการดูแลตามหลักวิชาการด้านการอนุรักษ์ เนื่องจากมุ่งเน้นเฉพาะการรักษาความปลอดภัย
และเพื่อป้องกันมิให้ทรัพย์สินสูญหาย ทรัพย์สินจึงถูกบรรจุรวมกัน และวางซ้อนทับ มุ่งเน้นเฉพาะการรักษา
ความปลอดภัย และเพื่อป้องกันมิให้ทรัพย์สินสูญหาย ทรัพย์สินจึงถูกบรรจุรวมกัน และวางซ้อนทับกันไว้ในหีบไม้
หรือหีบเหล็ก โดยไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และการป้องกันฝุ่นละออง เมื่อเก็บไว้เป็นเวลานานทําให้
ทรัพย์สินชํารุด บุบ ยุบ ชิ้นส่วนหลุดจากกัน และเสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ควรจะเป็น เนื่องจากการเกิดปฏิกิริยา
ทางเคมี การกดทับ การกระทบกันเมื่อถูกเคลื่อนย้าย จึงจําเป็นต้องหยุดยั้งการเกิดปฏิกิริยาดังกล่าว เพื่อชะลอ
การเสื่อมสภาพ ด้วยการดูแลรักษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการด้านการอนุรักษ์ โดยการจัดเก็บทรัพย์สินอย่าง
เป็นระบบ จัดทําทะเบียนประวัติและรายละเอียดต่างๆ ของทรัพย์สิน พร้อมรหัสกํากับทรัพย์สิน เพื่อสะดวก
ต่อการตรวจสอบ/สืบค้น และการนําไปใช้ และอนุรักษ์ทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ถูกต้องตามหลักการ
อนุรักษ์และเป็นสากล
2. วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน (รัชกาลที่ 10) ออกใช้ในระบบเศรษฐกิจ รวม 9 ชนิด
ราคาได้แก่ เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชนิดราคา 10 บาท 5 บาท 2 บาท 1 บาท 50 สตางค์ 25 สตางค์
10 สตางค์ 5 สตางค์ และ 1 สตางค์ โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเหรียญ แต่ยังคงมีลักษณะเฉพาะของ
เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนแบบเดิม สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการใช้หมุนเวียนตามปกติและ
การใช้งานกับเครื่องหยอดเหรียญ
3. เป้าหมาย
โครงการจัดเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
1. เพื่อให้มีการจัดเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินที่ถูกต้องตามหลักวิชาการสากล
2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้คงสภาพเดิมหรือให้เสื่อมสภาพน้อยที่สุด
3. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับทรัพย์สินทุกชิ้น
โครงการจัดทําทะเบียนทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
1. เพื่อให้ทรัพย์สินแต่ละชิ้นมีรายละเอียดที่ครบถ้วน
2. เพื่อให้มีระบบการจัดทําทะเบียนที่ถูกต้องตามหลักสากล
3. เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการควบคุมตรวจสอบ
4. เพื่อเป็นฐานข้อมูลสําหรับการอนุรักษ์ และเผยแพร่จัดแสดง
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โครงการอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
1. เพื่ออนุรักษ์และรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง
2. เพื่อหยุดยั้งการชํารุดเสียหายของทรัพย์สิน
3. เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของทรัพย์สิน
4. เพื่อให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมสําหรับการนําไปจัดแสดง
โครงการอนุรักษ์ดวงตราไปรษณียากร สมัยรัชกาลที่ 5
1. เพื่อรักษาสภาพดวงตราไปรษณียากร สมัยรัชกาลที่ 5 ให้คงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากที่สุด
2. เพื่อป้องกันการชํารุดเสื่อมสภาพของดวงตราไปรษณียากร สมัยรัชกาลที่ 5
4. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan)
ขั้นตอน / กิจกรรม

1. การจัดทําทะเบียน
ทรัพย์สินมีค่า
2. การจัดเก็บรักษา
ทรัพย์สินมีค่า
3. การอนุรักษ์
ทรัพย์สินมีค่า
4. การอนุรักษ์ดวง
ตราไปรษณียากร
สมัยรัชกาลที่ 5

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)
25

ปีงบประมาณ 2561
ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิย.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

240 240 240 240 240 240

240

240 240 240 240

210

25

340 340 340 340 340 340

340

340 340 340 340

310

25

60

60

60

60

60

60

60

25

0

200 200 200 200 200

200

200 200 200 200

0

60

60

60

60

60

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง

สํานัก
ทรัพย์สิน
มีค่าของ
แผ่นดิน

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
1,500,000 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
-
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9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
โครงการจัดเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
1.ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการจัดเก็บรักษาอย่างถูกวิธี ทําให้เสื่อมสภาพช้าลง
2. ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการจัดเก็บรักษาอย่างเป็นระบบเรียบร้อย สะดวกต่อการ
ควบคุมดูแลและการปฏิบัติงาน
3. ได้ธํารงรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบไป
โครงการจัดทําทะเบียนทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
1. มีทะเบียนทรัพย์สินที่ครบถ้วนถูกต้อง
2. มีฐานข้อมูลทรัพย์สินสําหรับใช้ในการควบคุมตรวจสอบอนุรักษ์และจัดแสดงเผยแพร่
3. มีการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เป็นระบบและได้มาตรฐาน
โครงการอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
1. ได้บํารุงรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้อยู่ในสภาพที่ดี
2. ได้หยุดยั้งและชะลอการเสื่อมสภาพของทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
3. เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้างานช่างฝีมือสมัยโบราณของไทยสําหรับผู้ที่สนใจ
4. ได้ธํารงรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญของชาติให้ยืน
ยาวสืบไป
โครงการอนุรักษ์ดวงตราไปรษณียากร สมัยรัชกาลที่ 5
1. ดวงตราไปรษณียากร สมัยรัชกาลที่ 5 ได้รับการอนุรักษ์และจัดเก็บรักษาอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ
2. เพื่อชะลอการเสื่อมสภาพของดวงตราไปรษณียากร สมัยรัชกาลที่ 5
3. ได้ธํารงรักษาไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สืบไป
10. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
- ร้อยละความสําเร็จตามแผน
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
ค่า
2558 2559 2560 เป้าหมาย

1. การจัดทําทะเบียน 2630 2750 2800
ทรัพย์สินมีค่า
2. การจัดเก็บรักษา
3850 3950 4000
ทรัพย์สินมีค่า

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

2850

2510

2600

2680

2770

2850

4050

3570

3690

3810

3930

4050
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ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
ค่า
2558 2559 2560 เป้าหมาย

3. การอนุรักษ์ทรัพย์สิน 690
มีค่า
4. การอนุรักษ์ดวงตรา
ไปรษณียากร สมัยรัชกาล 500
ที่ 5

700

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

710

720

640

660

680

700

720

3000 3000

2000

1600

1700

1800

1900

2000

12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
 ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
-
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โครงการปรับปรุงศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
(โครงการตกแต่งจัดแสดงอาคารอเนกประสงค์ ณ ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่)
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
1. ความเป็นมา
ตามที่ธนารักษ์ได้ดําเนินโครงการปรับปรุงศาลาธนารักษ์ 1
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้ประชาชนในเขตภาคเหนือได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเห็น
คุณค่าของเงินตราไทย และรู้จักการออมมากขึ้น รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ภารกิจของกรมธนารักษ์ให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลายมากขึ้น ทั้งยังเป็นการใช้พื้นที่ของที่ราชพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐ
และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสํานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้ดําเนินการปรับปรุงศาลาธนารักษ์ ๑
จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจ้างเหมาตกแต่งจัดแสดงศาลาธนารักษ์ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ (อาคารบ้านทิพวรรณ)
เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดแสดงให้มีความทันสมัย ปรับปรุงโครงสร้างของอาคาร และระบบประกอบอาคาร
เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้มีการจ้างเหมาก่อสร้ างอาคารอเนกประสงค์ และอาคารร้านจํ าหน่ ายผลิตภัณฑ์
ณ ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยอาคารอเนกประสงค์ สร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่จัด
แสดงข้อมูลเหรียญกษาปณ์ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก ที่จัดสร้างขึ้นโดยกรมธนารักษ์รวมทั้ง
เป็นห้องบริการทางวิชาการ ห้องโถงสําหรับจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว และห้องน้ําเพื่อให้บริการแก่ผู้เข้าชม
ส่วนอาคารร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ สร้างขึ้นเพื่อให้บริการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญของกรมธนารักษ์มี
พื้นที่เป็นสัดส่วน มีความสะดวก และเหมาะสมต่อการให้บริการสําหรับผู้สนใจทั่วไป โดยยังไม่ได้มีการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เหมาะสม และสอดคล้องกับรูปแบบสถาปัตยกรรมของล้านนา เพื่อเป็นการดึงดูด
ความสนใจ จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ เนื่องจากที่ตั้งของศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ใกล้บริเวณวัดและสถานที่สําคัญที่มีชื่อเสียงในเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ดั ง นั้ น กรมธนารั ก ษ์ จึ ง พิ จ ารณาเห็ น ควรดํ า เนิ น การจ้ า งเหมาตกแต่ ง จั ด แสดงอาคาร
อเนกประสงค์ ณ ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อดําเนินการตกแต่งและ
จัดแสดงในอาคารอเนกประสงค์ ปรับเสริมตกแต่งอาคารร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ ปรับปรุงภูมิทัศน์
งานระบบประกอบอาหาร รวมทั้ง งานอื่ นๆ ที่ เกี่ย วข้อ ง เพื่อให้ ศ าลาธนารั กษ์ 1
จั งหวั ด เชี ย งใหม่
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้และความเข้าใจด้านเงินตราไทยที่มีมาตรฐาน มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยใหม่อย่าง
เหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้ในเชิงสร้างสรรค์แห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญของกรมธนารักษ์ ในเขตภาคเหนือ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อตกแต่งศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความพร้อมสําหรับบริการประชาชนเพื่อ
ขยายพื้นที่รองรับการจัดแสดง การให้บริการทางการวิชาการ และการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญที่ได้มาตรฐาน
เป็นสัดส่วน เหมาะสม สวยงาม และมีความสอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมของล้านนา
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3. เป้าหมาย
เพื่อเป็นพื้นที่ใ ห้ความรู้ด้านเหรียญกษาปณ์และเหรี ยญที่ร ะลึ ก และจัดแสดงนิ ทรรศการ
กิจกรรมต่างๆ ให้แก่ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ชาวไทยและชาวต่างประเทศ
4. พื้นที่ดําเนินการ
ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 52 ถนนราชดําเนิน ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
1. ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 - 2559 ปรับปรุงอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 2. ระยะที่ 2
ปีงบประมาณ 2559 - 2562 ปรับปรุงอาคารจัดแสดงอาคารสํานักงาน และภูมิทัศน์โดยรอบ
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ 2558 ที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบันระยะที่ 2 ปีงบประมาณ
2559 - 2562 ปรับปรุงการจัดแสดง และภูมิทัศน์โดยรอบโครงการตกแต่งจัดแสดง ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัด
เชียงใหม่ (อาคารบ้านทิพวรรณ) พ.ศ. 2559 – 2560
1. สํารวจโครงสร้างอาคาร/กําหนดแนวคิดการปรับปรุงการจัดแสดงและประมาณราคา
ค่าใช้จ่าย แล้วเสร็จ
2. การเสนอของบประมาณ แล้วเสร็จ
3. อยู่ระหว่างดําเนินการทางพัสดุเพื่อหาผู้รับจ้าง แล้วเสร็จ
4. งานปรับปรุงโครงสร้างอาคาร แล้วเสร็จ
5. งานจัดทําข้อมูลกราฟฟิก แล้วเสร็จ
6. งานติดตั้งระบบและครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ
7. งานตกแต่งอาคารภายในและภายนอก แล้วเสร็จ
8. งานจัดแสดง แล้วเสร็จ
9. งานทดสอบระบบ แล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 – 2560
1. สํารวจพื้นที่/กําหนดรูปแบบการก่อสร้างและประมาณราคาค่าใช้จ่าย แล้วเสร็จ
2. เสนอของบประมาณ แล้วเสร็จ
3. จัดทํารายละเอียดการก่อสร้าง แล้วเสร็จ
4. อยู่ระหว่างดําเนินการทางพัสดุเพื่อหาผู้รับจ้าง แล้วเสร็จ
5. งานรื้อถอนและปรับพื้นที่ แล้วเสร็จ
6. ก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ
7. งานติดตั้งระบบต่างๆ แล้วเสร็จ
8. งานตกแต่งอาคารภายในและภายนอก แล้วเสร็จ
9. ทดสอบระบบ แล้วเสร็จ
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โครงการตกแต่งจัดแสดงอาคารเอนกประสงค์ ณ ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.
2559 – 2562
1.

จัดทํารายละเอียดข้อกําหนดและขอบเขตการว่าจ้างการตกแต่งจัดแสดงอาคาร

2.

ขออนุมัติรายละเอียดข้อกําหนดและขอบเขตการว่าจ้างการตกแต่งจัดแสดงอาคาร

อเนกประสงค์
อเนกประสงค์
3. ดําเนินการทางพัสดุเพื่อหาผู้รับจ้าง
4. งานรื้อถอนและปรับพื้นที่
5. ส่งแนวทางการตกแต่งภายใน และออกแบบนิทรรศการ
6. งานเดินท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
7. งานปรับปรุงภูมิทัศน์
8. งานตกแต่งภายในของอาคารอเนกประสงค์
9. งานตกแต่งภายในของอาคารจําหน่ายเหรียญที่ระลึก
10. งานนิทรรศการภายในอาคารอเนกประสงค์
11. งานติดตั้งระบบต่างๆ
12. งานทดสอบระบบ
6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan)
ขั้นตอน / กิจกรรม

1. จัดทํารายละเอียด
ข้อกําหนดและ
ขอบเขตการว่าจ้าง
การตกแต่งจัดแสดง
อาคารอเนกประสงค์
2. ขออนมุฎติ
รายละเอียด
ข้อกําหนดและ
ขอบเขตการว่าจ้าง
การตกแต่งจัดแสดง
อาคารอเนกประสงค์
3. ดําเนินการทาง
พัสดุเพื่อหาผู้จ้าง
4. งานรื้อถอนและ
ปรับพื้นที่
5. ส่งแนวทางการ
ตกแต่งภายใน และ
ออกแบบนิทรรศการ

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)
5

ปีงบประมาณ 2561
ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง

สํานัก
ทรัพย์สิน
มีค่าของ
แผ่นดิน

5

10
10
10
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ขั้นตอน / กิจกรรม

5. ส่งแนวทางการ
ตกแต่งภายใน และ
ออกแบบนิทรรศการ
6. งานเดินท่อร้อย
สายงานระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง
7. งานปรับปรุงภูมิ
ทัศน์
8. งานตกแต่งภายใน
ของอาคาร
อเนกประสงค์
9. งานตกแต่งภายใน
ของอาคารจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์เหรียญ
10. งานนิทรรศการ
ภายในอาคาร
อเนกประสงค์
11. งานติดตั้งระบบ
ต่างๆ

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)

ปีงบประมาณ 2561
ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง

10

10

10
10

10

10

10

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
45,000,000 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
- เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผนดินและการทําของ
45,000,000 บาท
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
1. สามารถรักษาอาคารโบราณและรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
2. เยาวชนและประชาชนในภาคเหนือมีแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
และเงินตราไทย รู้จักความหมายและความสําคัญของทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ตลอดจนวิวัฒนาการเงินตราไทย
3. ประชาชนในภาคเหนือและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งนักท่องเที่ยวได้รู้จักภารกิจของกรมธนารักษ์
ด้านเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินอย่างแพร่หลาย
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10. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
- รายงานผลการดําเนินงานเป็นรายเดือน
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
ค่า
2558 2559 2560 เป้าหมาย
1
5
5
5
จัดทํา
ความสํ า เร็ จ โครงการ
รายละ
ตกแต่ งจัดแสดงอาคาร
อ เ น ก ป ร ะ ส ง ค์ ณ
ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัด
เชียงใหม่
ตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
 ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
- ผู้รับจ้างอาจส่งงานไม่ทันตามกําหนดงวดงานที่กําหนดไว้ รวมทั้งต้องใช้เวลาในการ
ตรวจสอบเนื้อหาการจัดแสดงให้มีความครบถ้วน และถูกต้อง
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
- มีการควบคุม ตรวจสอบการดําเนินงาน และการประชุมร่วมกับผู้รับจ้าง เพื่อให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้
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โครงการปรับปรุงขยายส่วนจัดแสดงศาลาธนารักษ์ 2 จังหวัดสงขลา
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
1. ความเป็นมา
ศาลาธนารักษ์ 2 จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่บริเวณศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ถนนราชดําเนิน
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน มีภารกิจในการ
จัดแสดงและเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน จําหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ และรับจ่าย - แลกเหรียญกษาปณ์
โดยเปิดให้บริการกับประชาชนทั่วไปตังแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2546 จนถึงปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2555
กรมธนารักษ์มีนโยบายขยายงานการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ในภูมิภาค โดยการจัดตั้งศูนย์บริการจัดการ
เหรียญกษาปณ์จังหวัดสงขลา และโอนภารกิจด้านการจ่าย - แลกเหรียญกษาปณ์สังกัดสํานักบริหารเงินตราไป
สังกัดสํานักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา รวมทั้งย้ายที่ทําการไปตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันที่ศูนย์บริหารจัดการเหรียญ
กษาปณ์จังหวัดสงขลาแห่งใหม่ สํานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินจึงมีโครงการที่จะปรับปรุงพื้นที่บริเวณศาลา
ธนารักษ์ 2 และสํานักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลาเดิม เพื่อจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินเพิ่มเติมให้ประชาชน
ในส่วนภูมิภาคมีโอกาสได้ร่วมชื่นชม เกิดความรัก และความภาคภูมิใจในมรดกที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์
ของชาติไทย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านประวัติศาสตร์เงินตราและเหรียญ
กษาปณ์ของภูมิภาค
2. เพื่อเป็นแห่งเรียนรู้ให้กับเยาวชน และประชาชนในภูมิภาคในการศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับ
เหรียญกษาปณ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้กับประชาชนในส่วน
ภูมิภาคให้มีโอกาสได้รับรู้ ร่วมชื่นชมและเกิดความภาคภูมิใจ
4. เพื่อเผยแพร่ภารกิจด้านทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินของกรมธนารักษ์ให้แพร่หลายไปในส่วน
ภูมิภาค
5. เพื่อส่งเสริมการสะสมเหรียญกษาปณ์ไทยในส่วนภูมิภาค
3. เป้าหมาย
ดําเนินการปรับปรุงศาลาธนารักษ์ 2 จังหวัดสงขลา และสํานักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลาเดิม
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. พื้นที่ดําเนินการ
ที่ทําการศาลาธนารักษ์ 2 จังหวัดสงขลา พื้นที่ประมาณ 180 ตารางเมตร และสํานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่สงขลา (เดิม) พื้นที่ประมาณ 147 ตารางเมตร ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ภายในศาลากลางจังหวัด
สงขลา (หลังเก่า) รวมพื้นที่ดําเนินการประมาณ 327 ตารางเมตร
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5. ระยะเวลาการดําเนินการ
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan)
ขั้นตอน / กิจกรรม

1. งานโครงสร้าง
นิทรรศการและงาน
ตกแต่งภายในส่วนจัด
แสดง
2. งานศิลปกรรม งาน
สื่อและงานกราฟฟิก
ประกอบการจัดแสดง
3. งานเดินท่อและ
ร้อยสายของระบบงาน
ต่างๆ ในส่วนจัดแสดง
4. งานติดตั้งระบบ
และครุภัณฑ์ในส่วน
จัดแสดง และงานผลิต
สื่อโสตทัศน์
5. งานจัดวางวัตถุจัด
แสดง ติดตั้งโสตทัศน์
ทดสอบระบบ อบรม
การใช้งาน และตรวจ
รับงานในส่วนจัดแสดง

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)
30

ปีงบประมาณ 2561
ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง

สํานัก
ทรัพย์สิน
มีค่าของ
แผ่นดิน

20

20

20

10

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
20,294,690 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
- เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผนดินและการทําของ
20,294,690 ล้านบาท
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9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
1. เยาวชนและประชาชนในส่วนภูมิภาคมีแหล่งศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้เกี่ยวกับเงินตรา
และเหรียญกษาปณ์ไทยที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยที่มีมาอย่างยาวนาน
2. ประชาชนในส่วนภูมิภาคได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของ
แผ่นดิน เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และหวงแหนในมรดกที่ทรงคุณค่าของชาติ
3. ภารกิจด้านทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินของกรมธนารักษ์เป็นที่รู้จักแพร่หลายในภูมิภาค
4. เหรียญกษาปณ์ไทยเป็นที่นิยมแพร่หลาย
10. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
- ติดตามและประมวงผลการดําเนินงานตามขั้นตอนตามแผนการดําเนินงาน โดยจัดส่งให้
กองแผนงาน และเสนอผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
- ติดตามและประมวลผลการดําเนินงานตามขั้นตอนตามแผนการดําเนินงาน โดยจัดส่ง
ให้กองแผนงาน และเสนอผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
 ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
- เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ หรือภัยธรรมชาติ เช่น น้ําท่วม อาจส่งผล
กระทบต่อการปรับปรุง ทําให้การดําเนินงานเกิดความล่าช้ากว่าแผนที่กําหนด
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
- ติดตามและประเมินความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส
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โครงการศาลาธนารักษ์ 3 จังหวัดขอนแก่น
(โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น เดิม)
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
1. ความเป็นมา
กรมธนารักษ์มีนโยบายจัดสร้างพิพิธภัณฑ์จัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินในส่วนภูมิภาค
เพิ่มเติม โดยมีโครงการปรับปรุงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) ซึ่งธนาคารแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดขอนแก่นจะหมดสัญญาเช่าพื้นที่ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และจะส่งมอบคืนพื้นที่อัน
เป็นที่ตั้งของอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) ให้แก่กรมธนารักษ์ประมาณต้นปี พ.ศ.
๒๕๖๐ ซึ่งอาคารดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณย่านใจกลางเมือง เป็ นพื้ นที่เศรษฐกิจของจังหวั ด กรมธนารักษ์ได้
พิจารณาเห็นว่า อาคารแห่งนี้มีทําเลที่มีความเหมาะสมสําหรับใช้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของ
แผ่นดินและ ใช้เป็นสถานที่ให้บริการจ่ายแลกเหรียญของกรมธนารักษ์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
เพื่อให้สอดคล้องกับพิพิธภัณฑ์ในส่วนภูมิภาคของกรมธนารักษ์ในพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคใต้
ที่จังหวัดสงขลา จึงควรใช้ชื่อพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่า "ศาลาธนารักษ์ ๓
จังหวัดขอนแก่น" ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมธนารักษ์ได้เริ่มดําเนินสํารวจพื้นที่เบื้องต้นและหารือกับ
คณะผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางของกรมธนารักษ์ ในการ
เข้าดําเนินการปรับปรุงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย (หลังเก่า) ภายหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้ส่ง
มอบพื้นที่ให้กรมธนารักษ์ดําเนินการต่อไป โดยกรมธนารักษ์จะใช้ประโยชน์จากอาคารดังกล่าวสําหรับเป็นพื้นที่
จัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินประเภทเงินตราไทยและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคอีสาน ตลอดจนใช้เป็น
สถานที่ปฏิบัติงานให้บริการจ่ายแลกเหรียญสําหรับผู้ใช้บริการรายย่อยของสํานักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
โดยเฉพาะการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์จัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินนั้นเป็นการขยายโอกาสให้ประชาชนในเขต
ภาคอีสานได้ชื่นชมทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและเงินตราโบราณของไทย โดยเฉพาะเงินตรา ในท้องถิ่นภาค
อีสาน ซึ่งจะทําให้เกิดความรู้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และวิวัฒนาการเงินตราไทย
ตลอดจนเห็นคุณค่าของทรัพย์สินมีค่าและเงินตราไทยมากขึ้น
2. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อ เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ สํ าหรั บ เยาวชนไทยและผู้ ส นใจในการศึ ก ษา ค้ น คว้ า เรื่ อ งราว
เกี่ยวกับทรัพย์สิน มีค่าของแผ่นดินและเงินตราไทยในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
๒.๒ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและเหรียญกษาปณ์ในท้องถิ่นภาค
อีสาน ของไทย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
๒.๓ เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้ประชาชนในเขตภาคอีสานได้ชื่นชมทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
และเงินตราโบราณของไทย
๒.๔ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล และกิจกรรมด้านเหรียญ
กษาปณ์ในภูมิภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
๒.๕ เพื่อเผยแพร่ความรู้เชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ตลอดจนศิลปะงานช่างชั้นสูงของ
ไทยผ่าน การจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและเงินตราไทย
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3. เป้าหมาย
ดําเนินการปรับปรุงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) แล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
4. พื้นที่ดําเนินการ
อาคารธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) บนพื้นที่ประมาณ ๖ ไร่เศษ
ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙๓ ถนนกลางเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดําเนินการปรับปรุงอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น เนื้อที่ประมาณ ๑,๑๐๐ ตารางวา
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2563
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานัก ทรัพย์ สินมีค่าของแผ่ นดินมีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
- คณะทํางานสํารวจพื้นที่และประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดทําข้อมูล เช่น โครงสร้าง งบประมาณการปรับปรุง สื่อจัดแสดง ฯลฯ เพื่อขออนุมัติจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินจากสํานักงบประมาณ
- ตรวจสอบอาคาร/ออกแบบ Conceptual Design และประเมินราคา
- สํารวจทรัพย์สินเพื่อจัดเตรียมไว้สําหรับจัดแสดง
- ข้อมูล รูปแบบ Conceptual Design และราคาประมาณการงบปรับปรุง โดยได้รับความ
เห็นชอบจากท่านอธิบดี เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
- กรมธนารักษ์มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัด
ขอนแก่น (เดิม)
- ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น (เดิม) เพื่อ
กําหนดแนวทางและรูปแบบการพัฒนาและปรับปรุงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น (เดิม) เมื่อ
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐
- ประชุมถ่ายทอดแนวคิด และรูปแบบการพัฒนาและปรับปรุงอาคารธนาคารแห่งประเทศ
ไทย จังหวัดขอนแก่น (เดิม) ให้ผู้แทนจากหน่วยงานและชุมชนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม
๒๕๖๐
- คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเยี่ยมชมพิพิธบางลําพู เพื่อศึกษาดูงาน
ด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
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6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan)
ขั้นตอน / กิจกรรม
1. สํารวจพื้นที่และ

ประชุมร่วมกันกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. งานศิลปกรรม งาน
สื่อและงานกราฟฟิก
ประกอบการจัดแสดง
3. งานเดินท่อและ
ร้อยสายของระบบงาน
ต่างๆ ในส่วนจัดแสดง
4. งานติดตั้งระบบ
และครุภัณฑ์ในส่วน
จัดแสดง และงานผลิต
สื่อโสตทัศน์
5. งานจัดวางวัตถุจัด
แสดง ติดตั้งโสตทัศน์
ทดสอบระบบ อบรม
การใช้งาน และตรวจ
รับงานในส่วนจัดแสดง

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)
20

ปีงบประมาณ 2561
ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิย.

20

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง

สํานัก
ทรัพย์สิน
มีค่าของ
แผ่นดิน

20

20

20

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
330,000,000 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
- เงินงบประมาณ 340,000,000 บาท
- เงิน 10% 330,000,000 บาท
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
๙.๑ เยาวชนและประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมีแหล่ งศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกั บ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและเงินตราไทย และรู้จักความหมายและความสําคัญของทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ตลอดจนวิวัฒนาการเงินตราไทย
๙.๒ เกิดความภาคภูมิใจในทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและความร่วมมือที่อนุรักษ์และรักษา
เงินตราโบราณของไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
๙.๓ ประชาชนในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ได้ รู้ จัก ภารกิ จ ของกรมธนารั กษ์ ด้ า นเหรี ย ญ
กษาปณ์และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินอย่างแพร่หลาย
๙.๔ ขยายพื้นที่แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
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10. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
๑. ประเมินผลจากความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้
๒. ประเมินผลจากจํานวนผู้เข้าชมการจัดแสดงทรัพย์สินในพิพิธภัณฑ์
๓. ประเมินผลจากความพึงพอใจของผู้เข้าชมการจัดแสดงทรัพย์สินในพิพิธภัณฑ์
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
2558 2559
2560
ระดับความสําเร็จ ใน
- สํารวจพื้นที่
การจั ด ทํ า โครงการ
และประชุม
ศ า ล า ธ น า รั ก ษ์ ๓
ร่วมกับ
จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
- สํารวจ
ทรัพย์สินไว้
สําหรับจัด
แสดง
ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
1
5
ประชุม
คณะ

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
สํารวจ
จัด
แต่งตั้ง
พื้นที่ เตรียมที่ คณะ

5
ดําเนิน
การ

12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
 ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
- การดําเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กําหนดไว้ ทําให้มีปัญหาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
- เหตุการณ์ความไม่สงบและภัยธรรมชาติ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
- ควบคุมการดําเนินการตามแผนโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการ
ดําเนินงานที่กําหนดไว้
- กําหนดรูปแบบการจัดแสดงให้ดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชม
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ด้านบริหาร

โครงการประชาสัมพันธ์งานของกรมธนารักษ์
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักงานเลขานุการกรม
1. ความเป็นมา
กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่ที่แตกต่างกันใน 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการ
ที่ราชพัสดุ การผลิตเหรียญกษาปณ์และบริหารเงินตรา การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ และการอนุรักษ์และ
เผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับภาคประชาชน องค์การภาครัฐ และ
ภาคเอกชนทั้งทางตรงและทางอ้อมโครงการต่าง ๆ ของกรมธนารักษ์หลายโครงการมีผลกระทบต่อองค์การ
ประชาชน และภาคเอกชนต่าง ๆ ดังนั้น จึงต้องให้ความสําคัญกับงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารข้อมูลและ
กิจกรรมขององค์การให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง และเข้าใจในทิศทาง
เดียวกัน ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์การกับภาคประชาชนและภาคเอกชนต่าง ๆ อันจะ
นํามาซึ่งความร่วมมือและเกิดภาคีเครือข่าย ดังนั้น การประชาสัมพันธ์จึงเป็นเครื่องมือสําคัญอย่างหนึ่งในการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อนําเสนอข้อมูลข่าวสารขององค์การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวางและ
ครอบคลุมมากที่สุด โดยมีการจัดทําโครงการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ดังนั้น
1. โครงการประชาสัมพันธ์ด้านที่ราชพัสดุตามที่กรมธนารักษ์ได้จัดทําโครงการประชาสัมพันธ์
ที่ราชพัสดุไปยังประชาชน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญของที่ราชพัสดุตลอดจน
เป็นการกระตุ้นเตือนจิตสํานึกแก่ส่วนราชการผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ให้ปกป้องมิให้เกิดปัญหาการบุกรุกที่ราช
พัสดุตลอดมา จึงจําเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง กรมธนารักษ์ได้จัดทําแผนบริหาร
จัดการที่ราชพัสดุ 5 ปี (2559 - 2563) โดยกําหนดกรอบแนวทางการในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ใน 5 มิติ ได้แก่ 1) มิติด้านเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ที่ราชพัสดุ 2) มิติด้านสังคม เพื่อให้ประชาชนมี
ที่อยู่อาศัยที่ทํากินอย่างมั่นคง สร้างสังคมผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เพิ่มพื้นที่สาธารณะ และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน 3) มิติด้านท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้มูลค่าสู่ภาคท้องถิ่นกระตุ้นการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่ง
เศรษฐกิจ 4) มิติด้านอนุรักษ์ เพื่อการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยศูนย์การเรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมชุมชน
รวมทั้งการท่องเที่ยวเศรษฐกิจ 5) มิติด้านศูนย์ราชการ เพื่อให้การบูรณาการใช้ที่ดินอย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ กระตุ้นเศรษฐกิจภาคการก่อสร้างในระบบเศรษฐกิจอีกทั้งกรมธนารักษ์ยังมีโครงการที่สําคัญด้าน
ที่ราชพัสดุหลายโครงการที่จะดําเนินการ เช่น โครงการนําที่ราชพัสดุมาสนับสนุนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ โครงการพัฒนาชุมชนริมคลอง เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการ
แก้ ไ ขปั ญ หาการรุ ก ล้ํ า คลอง โครงการพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ที่ ร าชพั ส ดุ เ ชิ ง คุ ณ ภาพโครงการพิ สู จ น์ สิ ท ธิ ก าร
ครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินราชพัสดุ โครงการศูนย์ที่พักสําหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex)
โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือภูเก็ต เป็นต้น ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์ด้านที่ราชพัสดุต่อไป
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2. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดทําเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ
ในปี 2561 กรมธนารักษ์มีโครงการจัดทําเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก ในโอกาสต่าง ๆ จึง
จํ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารจั ด ทํ า โครงการประชาสั ม พั น ธ์ ก ารจั ด ทํ า เหรี ย ญกษาปณ์ ท่ี ร ะลึ ก เหรี ย ญที่ ร ะลึ ก เพื่ อ ให้
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบการเปิดจําหน่าย จ่ายแลก และมีโอกาสสะสมเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก
ที่จัดทําขึ้น
3. โครงการประชาสัมพันธ์การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
เป็นอีกภารกิจหนึ่งของกรมธนารักษ์ ซึ่งสํานักประเมินราคาทรัพย์สินเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการ
กําหนดราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ซึ่งการประเมินดังกล่าว ประกอบด้วย การประเมินราคาที่ดินรายบล็อก การ
ประเมินราคาที่ดินรายแปลง และการประเมินราคาอาคารชุด ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้
เจ้าของที่ดินและอาคารชุดทราบ และเข้าใช้บริการดังกล่าว ตลอดจนการจัดทําฐานภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
เพื่อรองรับการปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
4. โครงการประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินกรมธนารักษ์มีภารกิจที่สําคัญอีก
ประการหนึ่งคือ การดูแล รักษามรดกของชาติให้ปลอดภัยรวมทั้งนําทรัพย์สินออกเผยแพร่ให้ประชาชนชาวไทย
และชาวต่างประเทศได้ชื่นชม เกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติ และในปี 2561
โครงการจัดเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน การจัดทําทะเบียนทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน โครงการอนุรักษ์
เครื่องราชูปโภค จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ภารกิจในด้านนี้ให้ประชาชนตลอดจนผู้สนใจได้รับทราบ
5. โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ตลอดจนอํานาจหน้าที่
ในการปกครองดู แ ลของกรมธนารักษ์ ใ ห้ เป็ นที่แ พร่ห ลาย รวมทั้ ง เป็นการกระตุ้ นเตื อ นและปลุกจิ ตสํานึ ก
ให้ส่วนราชการที่ครอบครองดูแลที่ราชพัสดุ และประชาชนทั่วไปให้เกิดความรักและหวงแหนที่ราชพัสดุอันเป็น
สาธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น ให้ ค งไว้ ต ลอดไป อี ก ทั้ ง ได้ รั บ ทราบและมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในโครงการด้ า น
ที่ราชพัสดุต่าง ๆ
2.2 เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษารวมทั้งกลุ่มผู้นิยมสะสมเหรียญ ตลอดจน
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ทราบรายละเอียดการจัดทําเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก
ที่กรมธนารักษ์จัดทําขึ้น
2.3 เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
ให้เจ้าของที่ดิน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง
2.4 เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้รับทราบรายละเอียด
โครงการดังกล่าว และให้ความสนใจเข้าชมทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง
2.5 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินการ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
ในภารกิจในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสื่อมวลชนกับผู้บริหารของกรมธนารักษ
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3. เป้าหมาย
3.1 ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ สําหรับส่วนราชการ
ผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุได้ตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของที่ราชพัสดุ ตลอดจนประชาชน
และผู้เช่าที่ราชพัสดุได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ ของกรมธนารักษ์ และได้ทราบแนวทาง
ในการดําเนินการที่รัฐจะให้ความสนับสนุนตามโครงการดังกล่าว
3.2 ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มผู้นิยมสะสมเหรียญ ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์ และให้ความสนใจซื้อ แลก เหรียญกษาปณ์ ไว้
เป็นที่ระลึก
3. เพื่อให้เจ้าของที่ดิน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกาศใช้การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนช่องทางที่จะเข้ารับบริการในด้านนี้
4. ประชาชน นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
รวมทั้งได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมาอันแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและเอกลักษณ์ของชาติ
5. สื่อมวลชนให้ความร่วมมือเผยแพร่ผลการดําเนินงานของกรมธนารักษ์
4. พื้นที่ดําเนินการ
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan)
1. โครงการประชาสัมพันธ์ด้านที่ราชพัสดุ
- แถลงข่าว
- เอกสารข่าวแจก
- โปสเตอร์ แผ่นพับ
- ผู้บริหารให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทุกแขนงทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
- เผยแพร่ข่าวทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
- เผยแพร่ข่าวทาง Facebook, Application LINE, Twitter, Web Site Internet ของ
กรมธนารักษ์ Internet ของกระทรวงการคลัง (เครือข่ายวายุภักษ์) Web Site กรมธนารักษ์
2. โครงการประชาสัมพันธ์จัดทําเหรียญ ฯ
- แถลงข่าว
- เอกสารข่าวแจก
- โปสเตอร์ แผ่นพับ
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- ผู้บริหารให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทุกแขนงทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
- เผยแพร่ข่าวทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
- เผยแพร่ข่าวทาง Facebook, Application LINE, Twitter, Web Site Internet ของ
กรมธนารักษ์ Internet ของกระทรวงการคลัง (เครือข่ายวายุภักษ์) Web Site กรมธนารักษ์
- หนังสือเวียนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ เอกชน รวมทั้งจดหมายเชิญชวนส่งตรงไป ยัง
กลุ่มผู้นิยมสะสมเหรียญ
3. โครงการประชาสัมพันธ์การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
- แถลงข่าว
- เอกสารข่าวแจก
- โปสเตอร์ แผ่นพับ
- ผู้บริหารให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทุกแขนงทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
- เผยแพร่ข่าวทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
- เผยแพร่ข่าวทาง Facebook, Application LINE, Twitter, Web Site Internet ของ
กรมธนารักษ์ Internet ของกระทรวงการคลัง (เครือข่ายวายุภักษ์) Web Site กรมธนารักษ์
4. โครงการประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
- แถลงข่าว
- เอกสารข่าวแจก
- โปสเตอร์ แผ่นพับ
- ผู้บริหารให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทุกแขนงทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
- เผยแพร่ข่าวทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
- เผยแพร่ข่าวทาง Facebook, Application LINE, Twitter, Web Site Internet ของ
กรมธนารักษ์ Internet ของกระทรวงการคลัง (เครือข่ายวายุภักษ์) Web Site กรมธนารักษ์
5. โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์
- เอกสารข่าวแจก- แถลงข่าว
- สัมภาษณ์ผู้บริหาร- เผยแพร่ข่าวทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
- เผยแพร่ข่าวทาง Facebook, Application LINE, Twitter, Web Site Internet ของ
กรมธนารักษ์Internet ของกระทรวงการคลัง (เครือข่ายวายุภักษ์) กรมธนารักษ์
- ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน และการบรรยายลก. ทส. ลก. หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan)
แผนการดําเนินงานระยะสั้นเชิงปริมาณ (Action Plan)
ขั้นตอน/กิจกรรม

โครงการ
ประชาสัมพันธ์งาน
ของกรมธนารักษ์

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)
10

ปีงบประมาณ 2561
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ห น่ ว ย ง า น ที่
รั บ ผิ ด ช อ บ /
เกี่ยวข้อง

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

3

6

15 25 35 45 55 65 70 75 80 85 สํ า นั ก ง า น

เลขานุการกรม

178

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
2,085,000 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
เงินงบประมาณ 2,085,000 บาท
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
9.1 ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นคุณค่าความสําคัญของที่ราชพัสดุ ซึ่งทําให้
สามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุได้ง่ายขึ้น และทําให้ปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุน้อยลง รวมทั้งทําให้
สามารถจัดระเบียบการบริหารที่ราชพัสดุทั้งด้านการปกครอง ดูแล บํารุงรักษาและการจัดหาประโยชน์ได้อย่าง
เป็นระบบ ตลอดจนได้รับทราบนโยบายและข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องตามโครงการต่างๆ
9.2 ประชาชนได้รับทราบถึงรายละเอียดการจัดทําเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสต่าง
ๆ ซึ่งจะทําให้การจ่ายแลกเหรียญเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
9.3
เจ้ า ของที่ ดิ น ประชาชนมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ ราคาประเมิ น ราคา
อสังหาริมทรัพย์ และสามารถเข้ารับบริการในด้านนี้อย่างทั่วถึง
9.4 ประชาชน นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ทําให้เกิดความรัก ความหวงแหน และตระหนักถึงคุณค่าแห่งมรดกวัฒนธรรมของชาติ
9.5 สื่อมวลชนได้รับทราบข้อเท็จจริงและเข้าใจอย่างถูกต้องในภารกิจของกรมธนารักษ์ให้
ความร่วมมือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานภารกิจด้านต่าง ๆ เป็นประจําและอย่างต่อเนื่องตลอดจนเผยแพร่
ให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย ได้รับทราบข้อเท็จจริงและข่าวสารของกรมธนารักษ์ผ่านสื่อทุกช่องทางอย่าง
กว้างขวางและครอบคลุมเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง
10. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ติดตามผลการดําเนินงานของโครงการโดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับแผนงานที่
กําหนดไว้
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา

2558
จํ านวนครั้ งของการ 85
เผยแพร่ ประชาสั มพั นธ์
การบริหารจัดการ

2559
85

2560
85

ค่าเป้าหมาย
-

เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4

5

50 60 70 80 90
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12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
 ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของกรมธนารักษ์ อาจไม่สามารถเผยแพร่ได้
อย่างทั่วถึงและทันกําหนดเวลา
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า ในการเตรียมข้อมูลเพื่อดําเนินการ
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ และมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ
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โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ระบบเครือข่ายส่วนภูมิภาค
หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ความเป็นมา
กรมธนารักษ์ได้มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือหลักในการ
ดําเนินการตามภารกิจด้านต่างๆ ของกรมโดยได้พัฒนาระบบงานเพื่อรองรับงานด้านต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานผ่านระบบสารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทําให้ปัจจุบัน
มีจํานวนระบบงานสารสนเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นจําวนมาก รวมถึงได้มีการเปิดให้บริการประชาชน
สามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของกรม เพื่อสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ ผ่านระบบเครือข่าย Internet ทั้งยัง
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญให้กับประชาชนผ่านทาง Web Site ของกรมธนารักษ์ (www.treasury.go.th)
ตามกรอบนโยบายของรัฐบาลและกรอบยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ตลอดมา ซึ่งในการดําเนินการดังกล่าวส่งผล
ให้ช่องทางการสื่อสารที่ใช้งานอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เกิดความล่าช้าในการเข้าถึงข้อมูล ดังนั้นจึงมี
ความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงช่องทางการสื่อสารทั้งในส่วนของระบบเครือข่าย Intranet และระบบ Internet
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นสามารถรองรับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันได้ เพื่อให้รองรับ
กรอบยุทธศาสตร์และตอบสนองต่อภารกิจที่ทางรัฐบาลมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้
งานครบ 7 ปีและจัดหาเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน
2.2 เป้าหมายของโครงการติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิมที่มีอายุ
การใช้งานครบ 7 ปีและเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานสําหรับรองรับและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของกรมธนารักษ์
3. เป้าหมาย
4. พื้นที่ดําเนินการ
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
-
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6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan)
ขั้นตอน/กิจกรรม

1. จัดทํา TOR
2. ดําเนินการทางพัสดุ
3. บริษัทฯ ดําเนินการตามสัญญา งานงวดที่ 1
4. บริษัทฯ ดําเนินการตามสัญญา งานงวดที่ 2
5. ตรวจรับพัสดุ

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)
30
10
5
35
20

ปีงบประมาณ 2561
ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี .
ค.

เม.
ย.

พ.
ค.

มิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ห น่ ว ย ง า น ที่
รั บ ผิ ด ช อ บ /
เกี่ยวข้อง

ศู น ย์ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
29,521,000 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
เงิน 10% 29,521,000 บาท
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมธนารักษ์มีระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อ
การใช้งานเพื่อรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
10. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
 ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
-
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โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม
หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ความเป็นมา
กรมธนารักษ์ได้มีการจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อเป็นการ
รองรับและสนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของกรมธนา
รักษ์แต่เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 7 ปีขึ้นไปมีเทคโนโลยีและ
ประสิทธิภาพต่ํารวมถึงผู้ผลิตได้ยกเลิกสายการผลิตอะไหล่ทดแทนแล้วกรมธนารักษ์จึงจําเป็นต้องจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนของเดิมสําหรับรองรับและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
และยุทธศาสตร์ของกรมธนารักษ์
2. วัตถุประสงค์
2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในระดับ
ผู้ใช้งานทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 7 ปีขึ้นไป (ทดแทนอุปกรณ์ที่จัดซื้อในปีงบประมาณ
2553) เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในภารกิจด้านที่ราชพัสดุ ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน ด้านบริหารเงินตรา
และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และด้านบริหาร
2.2 เป้าหมายของโครงการเพื่อจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในระดับผู้ใช้
ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 7 ปีขึ้นไป (ทดแทนอุปกรณ์ที่จัดซื้อในปีงบประมาณ 2553) เพื่อ
รองรับการปฏิบัติงานในภารกิจด้านที่ราชพัสดุ ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน ด้านบริหารเงินตราและทรัพย์สินมี
ค่ า ของแผ่ น ดิ น และด้ า นบริ ห าร สํ า หรั บ รองรั บ และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ และ
ยุทธศาสตร์ของกรมธนารักษ์
3. เป้าหมาย
4. พื้นที่ดําเนินการ
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
-
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6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan)
แผนการดําเนินงานระยะสั้นเชิงขั้นตอน (Action Plan)
ขั้นตอน/กิจกรรม

1. จัดทํา TOR
2. ดําเนินการทางพัสดุ
3. บริษัทคู่สัญญาดําเนินการตามสัญญา
4. ตรวจรับงาน

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)
30
10
40
20

ปีงบประมาณ 2561
ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี .
ค.

เม.
ย.

พ.
ค.

มิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ห น่ ว ย ง า น ที่
รั บ ผิ ด ช อ บ /
เกี่ยวข้อง

ศู น ย์ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
11,270,100 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
เงิน 10% 11,270,100 บาท
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
กรมธนารักษ์มีเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อรองรับการใช้งานระบบ
สารสนเทศที่ เพิ่ม ขึ้น ส่งผลให้การปฏิบัติงานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถปฏิ บัติงานได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
10. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
 ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
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โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายอาคาร 72 ปีกรมธนารักษ์
หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ความเป็นมา
กรมธนารักษ์ได้มีการติดตั้งใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อทําหน้าเป็นเป็นเครือข่ายหลัก
ของอาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์เพื่อรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศด้านต่างๆ ซึ่งสนับสนุนการดําเนินการ
ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
2. วัตถุประสงค์
2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ\เพื่อจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปีและปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน
2.2 เป้าหมายของโครงการติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิมที่มีอายุ
การใช้งานครบ 7 ปีและปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ของกรมธนารักษ์
3. เป้าหมาย
4. พื้นที่ดําเนินการ
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan)
ขั้นตอน/กิจกรรม

๑. จัดทํา TOR
๒. ดําเนินการทางพัสดุ
๓. บริษัทฯ ดําเนินการตามสัญญา
งานงวดที่ 1
๔. บริษัทฯ ดําเนินการตามสัญญา
งานงวดที่ 2
๕. ตรวจรับพัสดุ

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)
30
10
5

ปีงบประมาณ 2561
ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี .
ค.

เม.
ย.

พ.
ค.

มิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ห น่ ว ย ง า น ที่
รั บ ผิ ด ช อ บ /
เกี่ยวข้อง

ศู น ย์ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ

35
20
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7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
13,410,000 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
เงิน 10% 13,410,000 บาท
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
กรมธนารักษ์มีระบบเครือข่ายและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายที่ทันสมัยและ
เพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
10. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ขั้นตอนการทํางาน
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ขั้นตอน/กิจกรรม

1. จัดทํา TOR
2. ดําเนินการทางพัสดุ
3. บริษัทฯ ดําเนินการตาม
สัญญา งานงวดที่ 1
4. บริษัทฯ ดําเนินการตาม
สัญญา งานงวดที่ 2
5. ตรวจรับพัสดุ

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
2558

2559

2560

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

5

1

2

3

4

5
5
5

1
1
1

2
2

3

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5

12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
 ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
-
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โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สาํ หรับให้บริการและพัฒนาแบบฟอร์มที่ให้บริการประชาชน
หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ความเป็นมา
ตามที่กรมธนารักษ์ได้พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนทาง
เว็บไซต์อินเตอร์เน็ต และบุคลากรภายในผ่านเว็บไซต์อินทราเน็ตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ปัจจุบันรัฐบาลได้มีการ
ผลักดันภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลมากขึ้น โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการของรัฐเพื่ออํานวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์กรมธนารักษ์สําหรับให้บริการประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาค
ธุรกิจและภาคเอกชนให้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารของกรมธนารักษ์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตามมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐเวอร์ชัน 2.0 เพื่อยกระดับการให้บริการผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์และผลักดันให้กรมธนารักษ์เป็น
ส่วนหนึ่งของรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง
3. เป้าหมาย
4. พื้นที่ดําเนินการ
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลังแล้ว
6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan)
ขั้นตอน/กิจกรรม

1. จัดทํา TOR
2. ดําเนินการทางพัสดุ
3. บริษัทฯ ดําเนินการตาม สัญญา
4. ตรวจรับพัสดุ

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)

30
10
30
30

ปีงบประมาณ 2561
ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี .
ค.

เม.
ย.

พ.
ค.

มิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ห น่ ว ย ง า น ที่
รั บ ผิ ด ช อ บ /
เกี่ยวข้อง

ศูน ย์ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
6,500,000 บาท
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8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
เงิน 10% 6,500,000 บาท
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
10. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ขั้นตอนการทํางาน
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
2558

1. จัดทํา TOR
2. ดําเนินการทางพัสดุ
3. บริษัทฯ ดําเนินการตามสัญญา
4. ตรวจรับพัสดุ

2559

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5

2560
5
5
5
5

1
1
1
1

2
2
2

3
3

4

5

12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
 ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
-
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โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ความเป็นมา
กรมธนารักษ์มีภารกิจด้านที่ราชพัสดุ ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน ด้านบริหารเงินตราและ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และด้านบริหาร โดยภารกิจด้านบริหารเงินตราสําหรับงานด้านผลิตเหรียญกษาปณ์
ต้องมีการออกแบบและผลิตต้นแบบดวงตราก่อนการผลิตเหรียญกษาปณ์ และภารกิจด้านที่ราชพัสดุสําหรับ
งานด้านพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุ ต้องมีการออกแบบอาคารของกรมธนารักษ์ที่ก่อสร้างใหม่
เพื่อเป็นต้นแบบในการก่อสร้างต่อไป
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพื่อใช้พิมพ์ต้นแบบดวงตราในการผลิตเหรียญกษาปณ์ และ
ต้นแบบอาคารและสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์
3. เป้าหมาย
4. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักกษาปณ์ สํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลังแล้ว
6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan)
ขั้นตอน/กิจกรรม

1. จัดทํา TOR
2. ดําเนินการทางพัสดุ
3. บริษัทฯ ดําเนินการตาม สัญญา
4. ตรวจรับพัสดุ

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)

30
10
40
20

ปีงบประมาณ 2561
ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี .
ค.

เม.
ย.

พ.
ค.

มิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ห น่ ว ย ง า น ที่
รั บ ผิ ด ช อ บ /
เกี่ยวข้อง

ศูน ย์ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
17,798,000 บาท

189

8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
เงิน 10% 17,798,000 บาท
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
กรมธนารักษ์มีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพื่อออกแบบต้นแบบดวงตราก่อนการผลิตเหรียญกษาปณ์
และการออกแบบต้นแบบอาคารของกรมธนารักษ์ที่ก่อสร้างใหม่ โดยการพิมพ์ต้นแบบออกมาเป็นวัตถุต้นแบบ
3 มิติ และสามารถนําต้นแบบที่พิมพ์ไปผลิตชิ้นงานหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ขั้นตอนการทํางาน
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
2558

1. จัดทํา TOR
2. ดําเนินการทางพัสดุ
3. บริษัทฯ ดําเนินการตามสัญญา
4. ตรวจรับพัสดุ

2559

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4

5

1
1
1
1

5

2560
5
5
5
5

2
2
2

3
3

4

12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
 ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
-
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โครงการจ้างทีป่ รึกษาเพื่อจัดทําศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่
หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ความเป็นมา
กรมธนารักษ์ได้มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือหลักในการ
ดําเนินการตามภารกิจด้านต่างๆ ของกรมโดยได้พัฒนาระบบงานเพื่อรองรับงานด้านต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานผ่านระบบสารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทําให้ปัจจุบันมี
จํานวนระบบงานสารสนเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นจํานวนมาก ประกอบกับภารกิจตามนโยบายมีปริมาณ
มากขึ้น โดยเฉพาะภารกิจด้านการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้ต้องมีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายที่ใช้งานเพื่อรองรับระบบงานสารสนเทศดังกล่าวเป็นจํานวนมาก รวมถึงระบบสนับสนุนการทํางานของ
เครื่องแม่ข่ายต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบที่สําคัญของศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้การบริการด้านสารสนเทศมีความ
ต่อเนื่องมากที่สุด แต่เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันของกรมธนารักษ์มิได้ถูกออกแบบมาตั้งแต่
ต้นเพื่อใช้งานเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเป็นการเฉพาะ ประกอบกับมีพื้นที่จํากัดมีความแออัดและ
ไม่สามารถขยายเพื่อรองรับระบบสารสนเทศและปริมาณข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต และอยู่ในพื้นที่ที่มีความ
เสี่ยงด้านกายภาพต่างๆ อาทิความเสี่ยงที่เกิดจากการจลาจล การชุมนุม การประท้วงและการบุกรุกสถานที่
ราชการและสามารถเข้าถึงเพื่อหยุดการทํางานและทําให้เกิดความเสียหายต่อระบบฯ และการให้บริการได้
โดยง่าย ความเสี่ยงด้านสาธารณูประโภคด้านพลังงาน อาทิระบบไฟฟ้าที่ใช้สําหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่มี
เสถียรภาพ เกิดเหตุไฟฟ้าดับ ไฟตกอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นจึงมีความจําเป็นในการสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ของ
กรมธนารักษ์ขึ้นใหม่ ที่มีมาตรฐานที่ถูกต้อง อยู่ในสถานที่และพื้นที่ที่เหมาะสมด้านกายภาพต่างๆ อันจะส่งผล
ให้การให้บริการด้านสารสนเทศของกรมธนารักษ์มีความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้ สอดคล้องกับนโยบาย
Thailand 4.0 ในอนาคตซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนระบบฯ และภารกิจที่สําคัญของภาครัฐด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามกรอบนโยบายของรั ฐ บาลและกรอบยุ ท ธศาสตร์ และตอบสนองต่อภารกิจ ที่ท างรัฐ บาล
มอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. วัตถุประสงค์
สร้างอาคารศูนย์ ค อมพิวเตอร์ของกรมธนารั กษ์ ใ นพื้นที่ ที่ มี ความเหมาะสม รวมถึงจัดหา
อุปกรณ์สนับสนุนการทํางานของศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีมาตรฐานและทันสมัย จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ระบบเครือข่ายและการเชื่อมโยงระบบฯ ต่างๆ เพื่อให้สามารถรองรับระบบงานสารสนเทศต่างๆ
ของกรมธนารักษ์ในปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
4. พื้นที่ดําเนินการ
-
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5. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการดําเนินการทางพัสดุเพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาฯ
6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan)
แผนการดําเนินงานระยะสั้นเชิงขั้นตอน (Action Plan)
ขั้นตอน/กิจกรรม

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)

1. จัดทํา TOR
2. ดําเนินการทางพัสดุ
3. บริษัทฯ ดําเนินการตาม
สัญญา
4. ตรวจรับพัสดุ

ปีงบประมาณ 2561
ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

30
10
40

ม.
ค.

ก.
พ.

มี .
ค.

เม.
ย.

พ.
ค.

มิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ห น่ ว ย ง า น ที่
รั บ ผิ ด ช อ บ /
เกี่ยวข้อง

ศูน ย์ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ

20

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
3,000,000 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
เงินงบประมาณ 590,000,000 บาท
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
10. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ขั้นตอนการทํางาน
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11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
2558

1. จัดทํา TOR
2. ดําเนินการทางพัสดุ
3. บริษัทฯ ดําเนินการตามสัญญา
4. ตรวจรับพัสดุ (งานจ้าง)

2559

เกณฑ์การให้คะแนน
ค่าเป้าหมาย 1 2 3 4

5

2560
5
5
5
5

1
1
1
1

2
2
2

3
3

4

5

12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
 ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
-
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โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทลั (Skill Set) ของข้าราชการและบุคลากร
หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ความเป็นมา
ด้วยกรมธนารักษ์ได้ตระหนักเล็งเห็นถึงความสําคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่จะ
นําพาหน่วยงาน ก้าวสู่ธนารักษ์ 4.0 มีพลังขับเคลื่อนภารกิจด้านนวัตกรรม (Innovation Driven Mission) ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมให้กับประเทศ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีศักยภาพพร้อม
แข่งขัน ซึ่งเป็นที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องดังกล่าวได้นั้น กรมธนารักษ์จําเป็นต้อง
พัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานรองรับภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้นกรมธนารักษ์จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องเร่งรัดพัฒนาทักษะบุคลากรของ
กรมธนารักษ์โดยเร็วต่อไป
2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Skill Set) ของข้าราชการและบุคลากรกรมธนารักษ์อย่างเป็น
ระบบเพื่อรองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
3. เป้าหมาย
4. พื้นที่ดําเนินการ
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการจัดทําขอบเขตงานจ้างฯ และการพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณ
6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan)
แผนการดําเนินงานระยะสั้นเชิงขั้นตอน (Action Plan)
ขั้นตอน/กิจกรรม

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)

1. จัดทํา TOR
2. ดําเนินการทางพัสดุ
3. บริษัทฯ ดําเนินการตาม สัญญา
4. ตรวจรับพัสดุ

30
20
30
20

ปีงบประมาณ 2561
ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี .
ค.

เม.
ย.

พ.
ค.

มิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ห น่ ว ย ง า น ที่
รั บ ผิ ด ช อ บ /
เกี่ยวข้อง

ศูน ย์ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
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7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
7,000,000 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
- เงินงบประมาณ 7,000,000 บาท
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
10. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
- ขั้นตอนการทํางาน
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
2558

1.
สถาบั นภาครั ฐเข้ ามาช่ วย
ดํ าเนิ นการวิ เคราะห์ ออกแบบ
แผนพัฒนาบุคลากรด้านไอที 5 ปี
2. ดําเนินการทางพัสดุ
3. บริษัทดําเนินการ
4. ตรวจรับงาน

2559

เกณฑ์การให้คะแนน
ค่าเป้าหมาย 1 2 3 4

5

2560
5

1

5
5
5

1
1

2
1
2

2
3

3
4

5

12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
 ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
-
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โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้านภาษาอังกฤษ ภายใต้หัวข้อ "อังกฤษหมูหมู สําหรับคนคลัง"
(Easy English for MOF Staff) (กรมธนารักษ์)
หน่วยงานรับผิดชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1. ความเป็นมา
ตามที่ ก ระทรวงการคลั ง ได้ มี น โยบายในการพั ฒ นาบุ ค ลากรของกระทรวงการคลั ง ด้ า น
ภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับความรู้ด้านภาษาต่างประเทศของข้าราชการไทยตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้
จัดทําโครงการพัฒนาพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ด้านภาษาอังกฤษ "อังกฤษหมูหมู สําหรับคนคลัง
(Easy English for MOF staff)" ให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังได้พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และแผนพัฒนาบุคลากรกรมธนารักษ์ ได้กําหนดให้มีโครงฝึกอบรมภาษาอังกฤษเชิง
ปฏิบัติการเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานไว้ในแผนฯ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ความสามารถ
ในการติดต่อสื่อสารภาษาต่างประเทศให้กับบุคคลากรของกรมธนารักษ์
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจําวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับความรู้ต่างประเทศให้แก่ข้าราชการไทย
3. เป้าหมาย
เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ทุกระดับ
4. พื้นที่ดําเนินการ
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
สําเร็จตามเป้าหมาย
6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan)
ขั้นตอน/กิจกรรม

1. English Mentoring class
2. English Weekly
3. English @ Monthly Meeting
4. English for Daily Life
5. English Dictionary for Organization

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)
20
20
20
20
20

ปีงบประมาณ 2561
ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี .
ค.

เม.
ย.

พ.
ค.

มิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง

กองบริหาร
ทรั พ ยากร
บุคคล
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7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
1,500,000 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
เงิน 10% 1,500,000 บาท
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
บุคลากรกรมธนารักษ์ ได้เพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ที่ถูกต้อง
10. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ดําเนินการได้สําเร็จตามแผนดําเนินงาน (Work Plan) ที่กําหนดภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
 ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
-
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โครงการฝึกอบรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรกรมธนารักษ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตร ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1. ความเป็นมา
ในการดํ าเนิ นชีวิตและการปฏิบัติงานนั้น นอกจากต้ องมี ความรู้ ความสามารถตามหน้าที่
ความรับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และยึดถือหลักธรรมคําสอนทางศาสนาด้วย ซึ่งผู้ที่สามารถ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาได้ จะก่อให้เกิดความสุขในการทํางาน อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ทางราชการ ประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างจิตสํานึกเรื่องจริยธรรมในการทํางาน อันจะนําไปสู่
การทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสําเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป ประกอบกับมาตรา 72
แห่ง
พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 นโยบายการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ
กรมธนารักษ์ประจําปี พ.ศ. 2561 และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้างการทํางานให้เจ้าหน้าที่ของกรมธนารักษ์มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และ
ค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็น
ต้ น แบบในการดํ า เนิ น ชี วิ ต และมี จิ ต สํ า นึ ก ในการเป็ น ข้ า ราชการที่ ดี ต ามรอยเบื้ อ งพระยุ ค คลบาท
2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของกรมธนารักษ์สามารถนําหลักคุณธรรม
จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนา มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีความสุข
2.3 ปลุกจิตสํานึกในการกระทําความดีให้เจ้าหน้าที่ของกรมธนารักษ์ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยกัน
3. เป้าหมาย
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส่วนกลางและสังกัด
ส่วนภูมิภาค จํานวน 20 จังหวัด (จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี
อํานาจเจริญ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ สกลนคร อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร
ยโสธร สระแก้ว ปราจีนบุรี และลพบุรี) จํานวน 80 คน
4. พื้นที่ดําเนินการ
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
14 มีนาคม – 16 มีนาคม 2561
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6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
ดําเนินการแล้วเสร็จ
6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan)
ขั้นตอน/กิจกรรม

1. ขออนุมัติดําเนินการจัดโครงการ
ฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของบุคลากรกรมธนารักษ์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตร
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2. แจ้งทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค จัดส่งรายชื่อข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของบุคลากรกรมธนารักษ์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตร
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3. ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรมการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
กรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ หลักสูตร ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
4. รายงานผลการจัดโครงการฝึกอบรม
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
บุคลากรกรมธนารักษ์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตร
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
5. ติดตามและประเมินผลการจัด
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรกรมธนารักษ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หลักสูตร ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)
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7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
800,000 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
เงิน 10% 800,000 บาท
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
เจ้ า หน้ า ที่ ก รมธนารั ก ษ์ มี ค วามรู้ แ ละมี จิ ต สํ า นึ ก ที่ ดี ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม สามารถ
นําหลักธรรมทางศาสนา มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ไม่มีการกระทําผิดหรือถูกร้องเรียนเรื่องคุณธรรม จริยธรรมทั้งในเรื่องส่วนตัว หรือการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
10. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ดําเนินการได้สําเร็จตามแผนดําเนินงาน (Work Plan) ที่กําหนดภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
 ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
-
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โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วยงานรับผิดชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1. ความเป็นมา
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)
ได้กําหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) และ
ให้ ทุ ก ส่ ว นราชการดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ตามยุ ท ธศาสตร์ ฯ
กรมธนารั ก ษ์ จึ ง ได้ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ของกรมธนารั ก ษ์
ในแต่ละปีที่ผ่านมา โดยได้จัดทําโครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยกันป้องกันและปราบปรามการทุจริตดังกล่าวโดยถึงแม้ว่าการจัดทําแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของกรมธนารักษ์จะครบกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการไปแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ยังคงเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล และเป็นเรื่อง
ที่รัฐบาลให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง และยังเร่งรัดให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีการดําเนินการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบราชการไทยมีความโปร่งใสและเป็นที่น่าเชื่อถือ
ของประชาชนดังนั้น เพื่อให้กระบวนการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของกรมธนารักษ์
สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของกรมธนารักษ์
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลดีแก่องค์กรและประชาชนผู้รับบริการ
ส่ วนวิ นั ย กองบริ หารทรั พยากรบุ ค คล จึ งได้ จั ดทํ าแผนปฏิ บั ติ การป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตของ
กรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนด กิจกรรม/โครงการ/ตัวชี้วัด ทางด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต ที่ ต อบสนองต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)
2. วัตถุประสงค์
2.1 เสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยม ให้แก่บุคลากรกรมธนารักษ์ในการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติและวิสัยทัศน์ร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ
2.2 ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกรมธนารักษ์กับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบ
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ
2.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมธนารักษ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ทุกระดับ จํานวนประมาณ ๔๐ คน
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4. พื้นที่ดําเนินการ
จังหวัดระยอง
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
1 มกราคม 2561 – 31 มีนาคม 2561
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
ดําเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan)
ขั้นตอน/กิจกรรม

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)

1. จัดทําและเสนออธิบดีกรมธนารักษ์
เพื่ออนุมัติแผนฯ
2. เสนออธิบดีกรมธนารักษ์อนุมัติ
จัดทําโครงการฯ
3. จัดฝึกอบรมโครงการฯ
4. วิเคราะห์และรายงานผลการจัดทํา
โครงการฯ
5. ติดตามผลโครงการฯ
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7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
400,000 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
เงินงบประมาณ 400,000 บาท
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมไม่กระทําผิดวินัยของทางราชการ มีความรู้เกี่ยวกับผลเสียของการทุจริต
คอร์รัปชั่น มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
10. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
มีหนังสือเวียนสอบถามไปยังหน่วยงานต้นสังกัดว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมมีกรณี
ถูกร้องเรียน หรือมีพฤติการณ์กระทําผิดวินัยหรือไม่
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11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
 ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
-
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โครงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร (โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางสําหรับ
ข้าราชการกรมธนารักษ์ ทีด่ าํ รงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน จัดโดยกรมธนารักษ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
หน่วยงานรับผิดชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1. ความเป็นมา
กระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันส่งผลให้การบริหารจัดการในภาครัฐต้องพบกับงานที่มีความ
ท้าทายมากยิ่งขึ้น เนื่องมาจากการที่ประชาชนได้เรียนรู้รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐในระดับนานาชาติ
อย่างรวดเร็วผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงการได้เห็นการบริหารจัดการในภาคเอกชนที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพการ
ให้บริการในระดับที่สูงขึ้นกว่าในอดีต ทําให้ประชาชนมีความคาดหวังว่าการบริหารจัดการในภาครัฐต้องทํา
หน้าที่ได้ดีไม่แพ้การบริหารจัดการในภาครัฐของประเทศอื่นๆ หรือการบริหารจัดการของภาคเอกชน เมื่อความ
คาดหวังของประชาชนต่อการให้บริการของภาครัฐสูงขึ้นประกอบกับจํานวนประชากรที่มีจํานวนเพิ่มขึ้น ทําให้
งานของรัฐนอกจากจะมีจํานวนมากขึ้นแล้วยังมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ปัจจัยภายนอกดังกล่าวทําให้
การจะใช้แนวความคิดและรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแบบในอดีตที่ผ่านมาเริ่มจะล้าสมัยและไม่ทันต่อ
บริบทการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้การบริหารจัดการ
ภาครัฐในแต่ละประเทศรวมถึงประเทศไทยถูกท้าทายให้ต้องมีความตื่นตัวมากขึ้นเพื่อที่จะปรับตัวให้ทันกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก เพราะประเทศที่มีความสามารถในการปรับตัวให้ทันกับ
สถานการณ์ของโลกได้เร็วทําให้มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน (competitive advantage) มากกว่าประเทศ
ที่ปรับตัวได้ช้ากว่า กรมธนารักษ์ซึ่งมีพันธกิจสําคัญๆ คือ การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ การประเมินราคา
ทรัพย์สิน บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ รวมถึงการรักษาและอนุรักษ์ทรัพย์สินที่มีค่าของแผ่นดิน รวมถึง
ภารกิจที่มี ความเกี่ ยวข้องกับกระทรวงการคลังเพื่อนํ าไปเผยแพร่ให้กับสาธารณชนก็เช่ นเดียวกั น ซึ่งต้อง
ตระหนักถึงความจําเป็ นในด้านนี้ เพราะฉะนั้นกรมธนารักษ์ จึงต้องมี การเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อ
ตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆ อาทิ ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 หรือ
Start-up Thailand เป็นต้น นักบริหารระดับกลางจึงเป็นกลุ่มบุคลากรที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาองค์การ
เพราะเปรียบเสมือนเป็นตัวกลางที่เชื่อมนโยบายของผู้บริหารระดับสูงแปลงสู่แผนปฏิบัติการ และส่งต่อให้กับ
บุคลากร ฝ่ายปฏิบัติการนํานโยบายไปปฏิบัติต่อไป เพราะฉะนั้นนักบริหารระดับกลางจึงมีบทบาทที่สําคัญมาก
ต่อองค์การ เพราะนอกจากเขาจะต้องมีความเข้าใจต่อแนวความคิดในการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่ถูกส่งต่อมา
จากผู้บริหารระดับสูงแล้ว นักบริหารระดับกลางยังต้องมีความเข้าใจด้านเทคนิคการบริหารที่ใช้ในการแปลง
นโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ กั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ก ารได้ นํ า ไปปฏิ บั ติ ต่ อ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลมากที่ สุ ด
ถ้านักบริหารระดับกลาง มีความพร้อมเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่และเทคนิคในการนํานโยบาย
ไปปฏิ บั ติ แ ล้ ว ย่ อ มทํ า ให้ ก ารทํ า งานเป็ น ไปอย่ า งราบรื่ น ซึ่ ง นํ า ไปสู่ เ ป้ า หมายขององค์ ก ารที่ ว างไว้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการเป็นผู้บริหารระดับสูงในระยะเวลาต่อไป
ด้วยเหตุนี้ กรมธนารักษ์จึงมีความจําเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมนักบริหารระดับกลางให้มีความรู้ในการบริหาร
จัดการที่สําคัญๆ ที่จะตอบโจทย์ความท้าทายการบริหารงานปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น เพื่อที่จะนําเอาความรู้ที่ได้ไปใช้
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ในการบริหารจัดการที่ได้จากหลักสูตรเพื่อตอบรับกับ พันธกิจของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อที่จะทําให้องค์การมีขีดสมรรถนะสูงได้อย่างแท้จริง
2. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของนักบริหารระดับกลางให้มี
คุณลักษณะและขีดสมรรถนะที่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายของสภาพแวดล้อมทางการบริหาร
สมัยใหม่
1.2 เพื่อเสริมสร้างนักบริหารระดับกลางรุ่นใหม่ที่รองรับวิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน
ในอนาคต
1.3 เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองได้ตามเส้นทางอาชีพ
ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการสร้างความก้าวหน้าตามสายงาน
3. เป้าหมาย
ข้ า ราชการสั ง กั ด กรมธนารั ก ษ์ ที่ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ประเภททั่ ว ไประดั บ ชํ า นาญงาน จํ า นวน
ประมาณ ๕๐ คน
4. พื้นที่ดําเนินการ
โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท ประตูน้ํา
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
29 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
ดําเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จตามกําหนดระยะเวลา (1-30 พ.ย.60) ปัจจุบันอยู่
ระหว่างรายงานผลโครงการฝึกอบรมเสนอท่านอธิบดีเพื่อทราบและอยู่ระหว่างติดตามผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลังเสร็จสิ้นโครงการ
6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan)
ขั้นตอน/กิจกรรม

1. ขออนุมัติแผนงาน/โครงการพัฒนา
บุคลากรประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)
10

ปีงบประมาณ 2561
ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี .
ค.

เม.
ย.

พ.
ค.

มิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง

กองบริหาร
ทรั พ ยากร
บุคคล
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ขั้นตอน/กิจกรรม

2. ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารระดับกลางสําหรับข้าราชการ
กรมธนารักษ์ ที่ดํารงตําแหน่งประเภท
ทั่วไป ระดับชํานาญงาน จัดโดยกรมธนารักษ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาซึ่ง
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ หลักสูตรที่
กําหนด ร่าง TOR รวมทั้งงบประมาณ
ที่ขอดําเนินการ
3. ประสานงานกับสถาบันการศึกษา
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเพื่อกําหนด
หลักสูตร พร้อมทั้งเตรียมความพร้อม
ด้านสถานที่ วันเวลา และกลุ่มเป้าหมาย
ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมฯ
4. ดําเนินโครงการฝึกอบรมฯ โดยร่วมกับ
สถาบันการศึกษาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย
ของรัฐตามที่กําหนด
5. ติดตามผลภายหลังจากเสร็จสิ้น
โครงการฝึกอบรมและรายงานสรุปผล
โครงการฝึกอบรมเสนอท่านอธิบดี

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)

ปีงบประมาณ 2561
ต.
ค.
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พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี .
ค.

เม.
ย.

พ.
ค.

มิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง

กองบริหาร
ทรั พ ยากร
บุคคล

30

30

10

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
5,000,000 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
- เงินงบประมาณ 5,000,000 บาท
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของนักบริหารระดับกลางให้มีคุณลักษณะ
และขีดสมรรถนะที่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายของสภาพแวดล้อมทางการบริหารสมัยใหม่
เสริมสร้างนักบริหารระดับกลางรุ่นใหม่ที่รองรับวิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงานในอนาคต และเสริมสร้างให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองได้ตามเส้นทางอาชีพ ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการสร้างความก้าวหน้า
ตามสายงาน
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10. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ใช้แบบประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
-
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การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมธนารักษ์เข้าสูร่ ะบบการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานสากล
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร
1. ความเป็นมา
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นเป้าหมายสําคัญของการพัฒนาระบบราชการ
ไทยที่ต้องการให้ หน่ วยงานภาครัฐ มีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานไปสู่ระดับมาตรฐานสากล
(High Performance) ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย สํานักงาน ก.พ.ร.
ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานและยกระดับการบริหารจัดการ จึงได้นําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector
Management Quality Award) หรือ PMQA มาใช้เป็นเครื่องมือในการดําเนินการพัฒนาองค์กรในส่วน
ราชการต่าง ๆ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน ตลอดจนการจัดทํารางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยกําหนดให้ส่วนราชการยื่นสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด
ใน ๖ ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลความเป็นเลิศด้านการนําองค์การและความรับผิดชอบ ต่อสังคม (หมวด ๑) :
รางวัลความเป็นเลิศด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ (หมวด ๒) : รางวัลความ
เป็นเลิศด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หมวด ๓) : รางวัลความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์
ผลการดํ า เนิ น งานขององค์ ก ารและการจัด การความรู้ (หมวด ๔) : รางวัล ความเป็ น เลิ ศ ด้า นการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล (หมวด ๕) : รางวัลความเป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม (หมวด ๖) และ
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อมุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์การให้มีระบบที่ดี ทําให้เกิดการพัฒนา
องค์การอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2.2 เพื่อปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการบริหารงานตามแผนพัฒนาองค์การ ซึ่งจะมีผล
ทําให้กรมธนารักษ์สามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ
2.3 เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินองค์การด้วยตนเองและเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
บริหารจัดการองค์การเพื่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานของกรมธนารักษ์ไปสู่มาตรฐานสากล
3. เป้าหมาย
ร้อยละความสําเร็จในการพัฒนาปรับปรุงองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับดีเด่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยเฉลี่ย
4. พื้นที่ดําเนินการ
-
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5. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
6. แผนและผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการดําเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.2 แผนการดําเนินงาน (Action Plan)
ขั้นตอน/กิจกรรม

1.จัดทําโครงการประกวดการพัฒนา
องค์การกรมธนารักษ์ประจําปี 2561
2.ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และจัดทํา
ตัวอย่างการพัฒนาองค์การที่ดีในแต่
ละหัวข้อ เผยแพร่ทาง Intranet ของ
กรมธนารักษ์
3. หน่วยงานต่าง ๆ ดําเนินการพัฒนา
องค์การ และส่งผลงานเข้าร่วม
โครงการประกวด การพัฒนาองค์การ
4. จัดทําโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการคณะทํางาน PMQA ปี 2561
5. ส่งผลงานสมัครขอรับรางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดี
บดีเด่น ปี 2561

น้ําหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)
10

ปีงบประมาณ 2561
ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี .
ค.

เม.
ย.

พ.
ค.

มิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง

กลุ่ มพั ฒนา
ระบบบริหาร

10

30

30
20

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
1,700,000 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
เงินงบประมาณ 1,700,000 บาท
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
9.1 ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการของ
กรมธนารักษ์ โดยมีค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ โดยเฉลี่ย
9.2 เป็นการทํา CSR (Corporate Social Responsibility) เบื้องต้น เพื่อให้ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การของกรมธนารักษ์
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9.3 มีการบริหารจัดการที่ดี จะมีภาพลักษณ์ที่ดีได้รับความนิยมชมชอบจากผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
9.4 ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่ม เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและทํางานโดย
มุ่งเน้นผลลัพธ์
10. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ดําเนินการได้สําเร็จตามแผนดําเนินงาน (Work Plan) ที่กําหนดภายในปีงบประมาณ 2561
11.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสําเร็จ
ใ น ก า ร พั ฒ น า
ปรั บ ปรุ ง องค์ ก าร
ตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริ ห ารจั ด การ
ภาครัฐระดับดีเด่น

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
2558
-

2559
-

2560
-

ค่าเป้าหมาย
-

เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4

5

80 85 90 95 100

12. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
 ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
-
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